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 الكتاب : الثلثاف األخيراف من الثمرات

 المؤلف :
 المحقق :
 الناشر :

 التاسع: قولو تعالى:
 }َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر{

تهديد، وقد ورد الخبر عنو :  يعني في نصرة رسولو ، وأنو تعالى يغنيو عن نصرتكم، وفي ىذا
))من سمع واعيتنا أىل البيت ثم لم يجب كبو اهلل في نار جهنم(( الواعية: الصارخة، ذكره في 

 الصحاح، ولعلو أراد ىنا الدعوة؛ ألنها كالصارخة لتجاب.
 قولو تعالى:

 }ِإْذ يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِو الَ َتْحَزْف ِإفَّ اللََّو َمَعَنا{
لصاحبو وىو أبو بكر، وقد استدؿ على عظيم محل أبي بكر من  -يو السبلـعل -أراد بقولو 

 ىذه اآلية، من وجوه:
منها قولو: }ِإْذ يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِو{ وقولو: }الَ َتْحَزْف{ وقولو: }ِإفَّ اللََّو َمَعَنا{ وقولو: }فَأَنَزَؿ اللَُّو 

 َسِكيَنَتُو َعَلْيِو{
 صم.قيل: على أبي بكر عن أبي علي واأل

 قاؿ أبو علي: ألنو الخائف المحتاج إلى األمن، وقيل: على الرسوؿ عن الزجاج، وأبي مسلم.
 قاؿ جار اهلل: وقد قالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر؛ ألنو رد كتاب اهلل.

 قولو تعالى:
 }َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى{

 ك داللة على أنو ال ُيخلَّوف في إظهار شعارىم.أي : دينهم ، ولقائل أف يقوؿ في ذل
 قولو تعالى:

ٌر َلُكْم ِإْف ُكنتُ  ْم }انِفُروا ِخَفافاً َوثَِقاالً َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّو َذِلُكْم َخيػْ
 َؾ َوَلِكْن بَػُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَُّة{.تَػْعَلُموَف، َلْو َكاَف َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفًرا قَاِصًدا الَتػَّبَػُعو 



( غزوة تبوؾ من المنافقين، وقيل:بل استأذنو جماعة 1النزوؿ: قيل: نزلت في المتخلفين عن )
 من المنافقين في التخلف فنزلت.

__________ 
 ( ػ في أ من1)
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ت، وذكر األصم قاؿ: لما وعن مجاىد: لما أمروا بالنفير قالوا: فينا الثقيل، وذو الحاجة فنزل
نزلت اآلية جاء ابن أـ مكتـو وقاؿ: يا رسوؿ اهلل أعليَّ جهاد؟ فقاؿ : ))ما أنت إال خفيف أو 

ثقيل(( فرجع ولبس سبلحو وجاء فوقف بين يدي رسوؿ اهلل وأنزؿ اهلل تعالى: }لَْيَس َعَلى 
 اأَلْعَمى َحَرٌج{.

ن مع أولها في المسلمين؛ ألنهم كانوا يظهروف قاؿ الحاكم: إنما وجو آخر اآلية إلى المنافقي
 اإلسبلـ فأجرى عليهم حكم المؤمنين وعرؼ حالهم ليتحرز من مكابدتهم.

 و ثمرة اآلية :
 وجوب الجهاد والنفير عند دعاء الرسوؿ على الجميع من الخفيف والثقيل.

وقتادة، قيل: الخفاؼ الشباب، والثقاؿ الشيوخ، عن أنس والحسن، والضحاؾ، ومجاىد، 
 وعكرمة، ومقاتل، وأبي علي.

 وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل، عن الحكم.
وقيل: خفافاً من الماؿ وثقاالً منو، عن أبي صالح، وقيل: نشاطا وغير نشاطا عن ابن عباس 

 وقتادة وأبي مسلم.
وقيل: ركباناً ومشاة عن عطية العوفي، وأبي عمرو، وقيل: ذا ضيعة وغير ضيعة، وقيل: من 

 ء ومرضى.أصحا
وقيل: أخفاء من السبلح وثقاالً بو، واختلف المفسروف ىل في اآلية نسخ أـ ال؟ فقيل: إف فيها 

 نسخاً بقولو تعالى: }لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج{.
وعن ابن عباس: نسخ النفير على الضعيف بقولو تعالى في ىذه السورة}لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َواَل 

 ى{.َعَلى اْلَمْرضَ 
 وقيل: ال نسخ فيها، ذكره القاضي ابن أبي النجم في كتابو: )التبياف(.

قاؿ عبد اهلل بن الحسين في قوؿ من قاؿ إف فيها نسخاً :إف ىذا قوؿ مدخوؿ فاسد، وىي 
ناسخة غير منسوخة، وأنها مؤكدة بوجوب الجهاد على الثقيل والخفيف وأنها رادة لقوؿ من 



 يل.قاؿ: إف فينا الخفيف والثق
وقاؿ في الكشاؼ: و عن صفواف بن عمرو كنت والياً على حمص فلقيت شيخاً كبيراً قد سقط 
حاجباه من أىل دمشق على راحلتو يريد الغزو فقلت: يا عم لقد أعذر اهلل إليك، فرفع حاجبيو 

 وقاؿ: يابن أخي استنفرنا اهلل خفافاً وثقاالً إال أنو من يحبو اهلل يبتليو.
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لزىري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذىب إحدى عينيو، فقيل لو: إنك عليل و عن ا
صاحب مرض فقاؿ: استنفر اهلل الخفيف والثقيل، فإف لم يمكنني الحرب كثرت السواد 

 وحفظت المتاع.
ولكن كبلـ المفسرين في قولو: }لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء{ إلى آخرىا أف األعذار المذكورة مسقطة 

 وجوب الجهاد على أىلها إشارة إلى نسخ ىذه أو تأويلها.ل
 وقولو تعالى:

 }َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم{
 دلت على وجوب الجهاد بالنفس والماؿ.

 أما بالنفس فذلك ظاىر وسيأتي بياف من رخص لو.
قولو تعالى في وأما بالماؿ فقد أفادت وجوب الجهاد بالماؿ ، واآليات متظاىرة بذلك مثل 
 ىذه السورة: }ِإفَّ اللََّو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأفَّ َلُهُم اْلَجنََّة{.

وقولو تعالى في سورة الصف: }َىْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم، تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو 
ٌر َلُكْم{.َوَرُسوِلِو َوتُ   َجاِىُدوَف ِفي َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيػْ

 قاؿ الحاكم: والجهاد بالماؿ ضروب،
 منها: إنفاقو على نفسو في السير إلى الجهاد.

 ومنها: صرؼ ذلك إلى اآلالت التي يستعاف بها على الجهاد.
 .ومنها: صرفو إلى من ينوب عنو أو يخرج عنو

 قاؿ جار اهلل: وقد دلت على وجوب الجهاد بهما إف أمكن أو بأحدىما.
 وقد ذكر المؤيد باهلل أف من لو فضل ماؿ وجب عليو أف يدفعو إلى اإلماـ إف دعت إليو حاجة.

وذكر المنصور باهلل وجوب دفع ما دعت إليو الحاجة من األمواؿ في الجهاد قليبًل كاف أو  
 ن اإلماـ.كثيرًا، ويتعين ذلك بتعيي

وأما من طريق الحسبة فقاؿ المنصور باهلل: يجب ذلك إف حصل خلل ال يسده إالَّ الماؿ، 



 وذكره الهادي في مسائل الطبريين.
 قاؿ محمد بن أسعد: والمشهور من المذىب أف ذلك إنما يكوف إلى اإلماـ.
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ر[، وقد قاؿ المنصور باهلل: واعلم أنو يدخل في ىذا إلزاـ الضيفة وإنزاؿ الدور ]وتنزيل الدو 
 لئلماـ أف يلـز الرعية الضيافة على ما يراه من المصلحة.

وروى الفقيو محمد بن سليماف عن المؤيد باهلل أف لئلماـ إنزاؿ جيشو دور الرعية، إذا لم يتم لو 
األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر إال بالجند، واحتاجوا إلى ذلك، كما يجوز دخوؿ الدار 

غصوبة إلزالة منكر، وكذا ذكر أبو مضر أنو ينزؿ في الزائد على حاجة أىل الدار وروى الم
 األستاذ عن المؤيد باهلل أنو ال يجوز .

واعلم بأف الجواز مشروط بأف ال تعرؼ عدواف من ينزؿ في الدار من جيشو بظلم أو فساد، 
منكر الواقع من الجند فإف عرؼ ذلك عورض بين مطلب اإلماـ في دفعو المنكر وبين ىذا ال

 أيهما أغلظ ذكر نظير ىذا صاحب قواعد األحكاـ.
 ( ..............1وأما المذىب )

فائدة: وإف لم يتمكن اإلماـ من أخذ الماؿ إال باإلرصادات التي يفعلها الظلمة من القتاالت.. 
(2........) 

 وقولو تعالى:
 الَتػَّبَػُعوَؾ َوَلِكْن بَػُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَُّة{ }َلْو َكاَف َعَرضاً َقرِيباً َوَسَفراً قَاِصداً 

 العرض متاع الدنيا.
: ))الدنيا عرض حاضر، يأكل منو البر والفاجر(( والقاصد القريب الذي -عليو السبلـ -قاؿ 

ال مشقة فيو، والشقة: المسافة، وىذا تأكيد لوجوب الجهاد، سواء عرؼ حصوؿ الغنيمة أـ ال، 
 مسافة أـ بعدت.وسواء أقربت ال

 قولو تعالى:
يََّن َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَػْعَلَم اْلَكاِذبِيَن{  }َعَفا اللَُّو َعْنَك ِلَم َأِذنَت َلُهْم َحتَّى يَػَتبػَ

في ىذه اآلية داللة على أنو ال يجوز لئلماـ التقصير في النظر، ويجب عليو الفحص فيما 
لما أوجب النفير على الخفيف والثقيل، استأذنو  يصدره من األحكاـ، وذلك ألف اهلل تعالى

المنافقوف، واعتذروا بمعاذير غير صادقة، فأذف لهم بترؾ النفير لظنو صدؽ معاذيرىم فلم يكن 
 بإذف من اهلل تعالى.



__________ 
 ( ػ بياض في األصل1)
 ( ػ بياض في األصل2)
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اهلل من غير استئذاف: إذنو للمنافقين  قاؿ في الحاكم عن قتادة وعمر: شيئاف فعلهما رسوؿ
؛ ألف  -عليو السبلـ -وأخذ الفدية من األسارى، فعاتبو اهلل تعالى، وكاف ذلك صغيرة من النبي 

قولو تعالى: }َعَفا اللَُّو َعْنَك{ داللة على الخطيئة، وكذلك قولو: }ِلَم َأِذنَت{ وقيل: لم يكن ذنباً 
 أذنت بترؾ األفضل. ولكن تركاً لؤلفضل، فالمعنى ِلمَ 

وقولو تعالى: }َعَفا اللَُّو َعْنَك{ جيء بو لتعظيمو كما يقاؿ: عفا اهلل عنك ما صنعت في حاجتي 
 ، واألوؿ عن أبي علي وغيره.

وقولو تعالى: }َحتَّى يَػَتبَػيََّن َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَػْعَلَم اْلَكاِذبِيَن{ يعني بالوحي أو بالفحص، 
تبين لك الذين صدقوا فلك أف تأذف، إف قيل: إذا كانت المعاذير صادقة سقط والمراد فإذا 

 -عليو السبلـ -النفير عنهم من غير استئذاف فكاف اإلذف منو ال يفيد ؟ ولعل جوابو أف إذنو 
 بياف إلذف اهلل،

نو وقد قاؿ المنصور باهلل في المهذب من ترؾ الجهاد مع اإلماـ، واعتل بأنو يعين بالماؿ، أو أ
قد وقع لو إذف من اإلماـ سقطت عدالتو وحكم بخطئو، فحصل من ىذا وجوب الفحص على 

 اإلماـ، وأف إذنو ال يفيد من ال عذر لو، ومن كاف لو عذر استغنى عن إذف اإلماـ.
 قولو تعالى:

َأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َواللَُّو َعِليٌم }الَ َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َأْف ُيَجاِىُدوا بِ 
ْم ِفي رَيِْبِهْم بِاْلُمتَِّقيَن، ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َواْرتَاَبْت قُػُلوبُػُهْم فَػهُ 

 يَػتػََردَُّدوَف{.
 ثمرة ذلك:

ليو، وذـ من حاص عنو، وذلك ألنو تعالى بين التحريض على الجهاد والمدح على من حرص ع
حاؿ المؤمنين وشدة حرصهم على الجهاد بأنو ليس من عادتهم االستئذاف وىو طلب اإلذف، 

 لكن للمفسرين في معنى ذلك قوالف:
 األوؿ: محكي عن ابن عباس واألصم وأبي علي.
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قعود وترؾ الجهاد بالمعاذير قاؿ الحاكم: وأكثر المفسرين أف المراد ال يستأذنونك في ال
 الكاذبة كما كانت عادة المنافقين.

 والثاني: أف المراد ال يستأذنونك في الجهاد تملقاً بل يكتفوف بالدعاء العاـ، عن أبي مسلم.
وقولو تعالى: }ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو{ فيو المعنياف، ابن عباس ومن معو في 

 القعود، وأبو مسلم في الخروج للجهاد تملقًا.
ٍة من الفضبلء طلب استطابة نفوس األئمة لطلب اإلذف من اإلماـ في  تنبيو: يقاؿ عادة عدَّ

 التأخر أو ترؾ الهجرة فهل لذلك من فائدة أو األفضل ترؾ ذلك؟
ـ العذر، ومع ولعل الجواب واهلل أعلم على ما يفهم من كبلـ المفسرين أف ذلك ال يفيد مع عد

العذر ىو مستغن عن اإلذف، وقد تقدـ قوؿ المنصور باهلل في ىذا، وإنما تكوف فائدتو كشف 
العذر واستطابة نفس اإلماـ، واستعبلماً لو، ىل العذر الذي طلب اإلذف ألجلو عذر في رأي 

 اإلماـ أـ ال؟
النبي أبدًا، ولنجاىدفَّ  قاؿ جار اهلل: وكاف الخلص من المهاجرين واألنصار يقولوف: ال نستأذف

 معو بأموالنا وأنفسنا.
 قولو تعالى:

ًة َوَلِكْن َكرَِه اللَُّو انِْبَعاثَػُهْم فَػثَبََّطُهْم َوقيل اقْػُعُدوا مَ  َعدُّوا َلُو ُعدَّ ََ َع }َوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج اَل
ْوَضُعوا ِخبلََلُكْم{اْلَقاِعِديَن، َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباالً وَ  ََ  اَل

 من ىذه اآلية الكريمة نقتطف ثمرات ىي أحكاـ شرعية:
ًة{ وذلك أف عدة الحرب من الكراع والسبلح، وجميع ما  األولى: من قولو: }أَلعدُّوا َلُو ُعدَّ

يستعاف بو على العدو من جملة الجهاد فما صرؼ في المجاىدين صرؼ في ذلك، وىذا جلي 
 نكاية العدو،كالدروع والمجاف وما ينكى بو العدو من السبلح والنباؿ. فيما يتقى بو من
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فأما ما يحصل بو اإلرىاب من الرايات والمراوح والطبوؿ ونحو ذلك مما يضعف بو قلب العدو 
ٍة فهو داخل في الجهاد، وقد قاؿ تعالى في سورة األنفاؿ: }َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوَّ 

َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تُػْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ اللَِّو َوَعُدوَُّكْم{ ويكوف ذلك كلباس الحرير حالة الحرب، وىذا 
 جلي حيث ال يؤدي إلى السرؼ والتشبو بالفساؽ نحو استعماؿ المبلىي.

واجب مع نية  الثانية: أف الفعل يحسن بالنية، ويقبح بالنية، وإف استويا في الصورة؛ ألف النفير



النصرة، وقبيح مع إرادة تحصيل القبيح، وذلك ألف اهلل تعالى أخبر أنو كره انبعاثهم لما يحصل 
 منو من إرادة المكر بالمسلمين.

الثالثة: أف لئلماـ منع من يتهم بمضرة المسلمين أف يخرج للجهاد فلو نفي الجاسوس 
 بوا لو بالعدة.والمرجف والمخذؿ، والمعنى :ولو أرادوا الخروج لتأى

وقولو تعالى: }َوَلِكْن َكرَِه اللَُّو انِْبَعاثَػُهْم{ وذلك ألف خروجهم للفساد قبيح، واألمر بالنفير الذي 
 أمر بو تعالى، حيث يخلو عن القبيح.

 وقولو تعالى: }فَػثَبََّطُهْم{ أي : خذلهم وضعف رغبتهم في االنبعاث.
 اِعِديَن{.وقولو تعالى: }َوقيل اقْػُعُدوا َمَع اْلقَ 

 قاؿ جار اهلل :جعل اهلل تعالى إلقاء الكراىة للخروج في قلوبهم أمراً بالقعود.
 وقيل: ىو قوؿ الشيطاف بالوسوسة.

 وقيل: ىو قولهم ألنفسهم.
 وقيل: ىو إذف رسوؿ اهلل لهم في القعود.

 فإف قيل: ِلَم خطأ رسوؿ اهلل في اإلذف بالقعود والخروج قبيح؟
 ( .1إلقداـ بغير إذف )قيل: التخطئة في ا

 وقولو تعالى: }ِإالَّ َخَبااًل{ الخباؿ: ىو الشر والفساد.
__________ 

( ػ ىذا الجواب يصلح لمن ال يجيز للنبي االجتهاد والجواب على قوؿ من يجيز لو ذلك 1)
 وىو المقرب عند أىل أصوؿ الفقو وىو األخير من جوابي صاحب الكشاؼ فليراجع تمت .
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ْوَضُعوا ِخبلََلُكْم{ اإليضاع اإلسراع، يقاؿ: أوضع البعير وضعاً إذا أسرع، وقو  ََ لو تعالى: }َوأَل
والخبلؿ جمع َخَلل، وىو الفرجة بيين الشيئين، وجمعو خبلؿ، كجمل وجماؿ، والمعنى ال 

 تسرعوا بينكم بالنمائم وإفساد ذات البين.وقيل: المعنى ال تسرعوا فيما يخل بكم.
وىي قراءة شاذة،  -بالقاؼ-زبير: وألرقصوا من رقصت الناقة رقصاً إذا أسرعت وقرأ ابن ال

 وقرئ في الشاذة أيضاً وألوفضوا.
 قولو تعالى:

َنِة َسَقُطوا{ ُهْم َمْن يَػُقوُؿ اْئَذْف ِلي َوالَ تَػْفِتنّْي َأاَل ِفي اْلِفتػْ  }َوِمنػْ
 قيل: نزلت في المنافقين.



ن، قيل: قاؿ للنبي : قد علم قـو أني مغـر بالنساء، وإني وقيل: في الجد بن قيس من المنافقي
أف ال أصبر فبل تفتني بهن، فأذف لي في  -يعني بنات الرـو-أخشى إف رأيت بنات بني األصفر

القعود، وأنا أعينك بماؿ فاعرض عنو رسوؿ اهلل وقاؿ: ))أذنت لك(( وىذا فيو تأكيد أف من 
 ماـ ال يفيد.طلب القعود لعذر ال يعذر لو، فإذف اإل

 قولو تعالى:
 }َوالَ يَْأُتوَف الصَّبَلَة ِإالَّ َوُىْم ُكَساَلى{.

: قرأت في بعض األخبار أف رسوؿ اهلل كره للمؤمن أف يقوؿ:  -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
كسلت؛كأنو ذىب إلى ىذه اآلية، فإف الكسل من صفات المنافقين فما ينبغي للمؤمن أف 

 يسنده إلى نفسو.
 عالى:وقولو ت

نْػَيا{ بَػُهْم ِبَها ِفي اْلَحَياِة الدُّ  }ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لِيُػَعذّْ
 قيل: بالسبي والغنيمة، وقيل: بالمصائب.

وقيل: المعنى ال تعجبك في الحياة الدنيا، فإف باهلل يريد أف يعذبهم بها في اآلخرة، وفي اآلية 
 داللة على أف الكافر مخاطب بالواجبات.

 :قولو تعالى
َها ِإَذا ُىْم َيْسَخطُ  َها َرُضوا َوِإْف َلْم يُػْعَطْوا ِمنػْ ُهْم َمْن يَػْلِمُزَؾ ِفي الصََّدقَاِت فَِإْف ُأْعُطوا ِمنػْ  وَف{.}َوِمنػْ

نزلت في ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج، كاف رسوؿ اهلل يقسم غنائم حنين فقاؿ لو: اعدؿ يا 
 ((.رسوؿ، فقاؿ: ))ويلك، إف لم أعدؿ فمن يعدؿ
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( من المنافقين، وقيل: غير ذلك. وفي تعقيب ىذا بقولو تعالى: 1وقيل: في ابن أبي الِحوَّاظ )
}ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء{ إشارة إلى أف من خرج عن أىل الصدقات ال يعطى ألجل لمزه إف لم 

 لصدقات، واهلل أعلم.يعط، فيتفرع على ىذا أف من خاؼ اإلماـ من أذاه لم يكن من أىل ا
 قولو تعالى:

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم َوِفي الرّْقَاِب  َواْلَغاِرِميَن }ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليػْ
 َوِفي َسِبيِل اللَِّو َوِاْبنِ 

 َحِكيٌم{.السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعِليٌم 
اعلم أف ثمرات ىذه اآلية متكاثرة وىي منقسمة إلى ما قد ُخصص وخرج عن داللة الظاىر، 



وإلى ما ىو باٍؽ على داللة اللفظ، ونحن نتبع ذلك شيئاً فشيئاً بمشيئة اهلل، ونترجم ذلك 
 بنكت.

اللفظ بعمومو يجمع الصدقة  النكتة األولى: تتعلق بقولو تعالى: }ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء{ وىذا
 الواجبة، والصدقة التي ىي نافلة، ثم إف الصدقة الواجبة تتنوع أنواع:

 منها: الزكوات بما ىو العشر، أو نصف العشر، أو ربع العشر، أو زكاة المواشي، والفطرة.
، وما يتعلق بالحج من الفدا ء ومنها: الكفارة: نحو كفارة اليمين والظهار، والصبلة والصـو

 والجزاءات، والكفارات.
ومنها: ما يجب صرفو من المظالم، واللقطة، ومنها ما يؤخذ من أمواؿ الكفار ورؤوسهم، ولهذا 
سم اهلل تعالى الغنائم صدقة في سبب نزوؿ اآلية، وذلك في قسمة غنائم حنين، فإذا كاف ىذا 

 أو يخص البعض. اللفظ يعم ما ذكر فهل تحمل اآلية على عمومها في قسمتها على ما ذكر
 واعلم أف الكبلـ يتعلق بطرفين:

 األوؿ: في عمـو الصدقات.
 والثاني: ذكر المصارؼ.

__________ 
 ( ػ في الكشاؼ والبيضاوي والنيسابوري بحذؼ لفظ ابن .1)

والحواظ بالمعجمة الكثير اللحم المختاؿ في مشيتو ويقاؿ للذي جمع ومنع وفي الحديث ال 
 شمس العلـويدخل الجنة حواظ تمت 
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فالذي يفيده إطبلؽ اللفظ: أف جميع الصدقات تشترؾ فيها األصناؼ الثمانية، كما لو قاؿ 
قائل: ما بيدي من المواشي لزيد وعمرو وبكر وخالد، فإف جميع ما بيده من أصناؼ المواشي 

 يكوف بين المذكورين أرباعاً.
 لصدقات عموماً.وقد اختلف المفسروف فقيل: أراد الزكوات، وقيل: ا

قد قسموا الصدقات وجعلوا مصارفها مختلفة، فالكفارة  -رضي اهلل عنهم  -واعلم أف العلماء 
ـُ  ـُ َعَشَرِة َمَساِكيَن{ و}فَِإْطَعا لم يذكروا أنها تصرؼ في الثمانية المصارؼ، وقد ورد قولو: }ِإْطَعا

كل يـو مسكيناً(( وورد قولو تعالى في   ِستّْيَن ِمْسِكينًا{ وورد قولو : ))في فدية الصـو أطعم عن
ـُ ِمْسِكيٍن{ وورد في الفطرة قولو : ))أغنوىم في  سورة البقرة: }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة َطَعا

. ))  ىذا اليـو



وقد حكى السيد يحيى في كتابيو: )الجوىرة( و)الياقوتة( أنو ال يجوز التأليف بها عند القاسم 
 ي طالب ,ويجوز ذلك عند المنصور باهلل.والهادي وأب

 وورد في الغنيمة قولو تعالى: }َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفَّ لِلَِّو ُخُمَسُو{
فيقاؿ: ىل ىذه األدلة مخصصة لعمـو لفظ الصدقات، وأف الزكوات مجمع عليها في أف 

 (1األصولية........... )مصرفها الثمانية األصناؼ؟ أـ كيف تنزيل األدلة على القواعد 
 وأما ذكر المصارؼ فقد قلنا: ظاىر اللفظ بالقسمة بين الثمانية األصناؼ ويؤيد ىذا وجهاف:

 األوؿ: ما يقتضيو اللفظ اللغوي أف الواو للجمع واالشتراؾ.
والثاني: ما رواه أبو داود في سننو أف رجبًل جاء إلى النبي فقاؿ: أعطني من الصدقات؟ فقاؿ 

: ))إف اهلل لم يرض بحكم نبي وال غيره في الصدقات حتى حكم فيها ىو، فجزأىا ثمانية النبي 
أجزاء، فإف كنت من تلك األجزاء أعطيك حقك(( وقد ذىب إلى ىذا الشافعي وعكرمة، 

 والزىري، إال أف يستغني أحدىا دفع إلى اآلخرين، ببل خبلؼ،
__________ 

 ( ػ بياض في األصل .1)
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طوائف إلى جواز الصرؼ في صنف واحد: طائفة من الصحابة وىم: عمر، وابن عباس، وذىب 
وحذيفة، وطائفة من التابعين وىم: عطاء وإبراىيم، وسعيد بن جبير، والحسن، وطائفة من 

األئمة:قاؿ في الشفاء: الهادي والقاسم، وأسباطهما، وزيد والمؤيد باهلل.قاؿ: وىو قوؿ 
 اً، وطائفة من الفقهاء وىم: أبو حنيفة وأصحابو ومالك.القاسمية والناصرية جميع

قاؿ في التهذيب: وادعى فيو مالك اإلجماع، وخرجوا عن ظاىر داللة اآلية المذكورة والخبر 
 بوجوه:

ٌر َلُكْم{ فدلت  األوؿ: أف اهلل تعالى قاؿ في سورة البقرة: }َوِإْف ُتْخُفوَىا َوتُػْؤُتوَىا اْلُفَقَراَء فَػُهَو َخيػْ
 لى أنو تعالى ذكر العدد لبياف جنس من يستحقها.ع

لمعاذ: )) أعلمهم أف اهلل افترض عليهم صدقة في  -عليو السبلـ-الثاني: الخبر وىو قولو 
 أموالهم تؤخذ من أغنياىم وترد في فقرائهم((.

 جعل لو صدقة بني زريق. -عليو السبلـ-الثالث: حديث سلمة بن صخر فإنو 
 في ذلك خبلؼ من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليو.الرابع: أنو لم يظهر 

 الخامس: المعارضة للفظ بالمعنى فإف المقصود منها سد الخلة.



قاؿ صاحب النهاية: ىذا أقرب إلى اللفظ، ويؤيد ىذا ػ أنها مستحقة بالمعنى ال باالسم ػ أنَّا لو 
أف يستحق سهاماً، وأجمع أنو ال قلنا: يستحق باالسم لـز أف من كاف فقيراً غازياً غارماً مسافراً 

 يستحق سهاماً لهذه األسباب جميعاً.
 ثم نعود إلى ذكر األصناؼ صنفاً صنفا، فقولو للفقراء داللة اللفظ تقضي باالستغراؽ.

 ولما كاف متعذراً سقط االستغراؽ، وىل يحمل على الجنس أو على أقل الجمع؟
 قاؿ الشافعي: يحمل على أقل الجمع وىو ثبلثة.

 قاؿ محمد: إلى اثنين.و 
 ومذىبنا وأبي حنيفة أف المراد الجنس فيجوز في واحٍد ؛ لوجهين:

 األوؿ: ما روي أنو جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر.
الثاني: أف االستغراؽ لما تعذر حملو على الواحد كما إذا قاؿ: ال أتزوج النساء وال أشرب الماء 

 على النذور :مفهومو أف ذلك وفاؽ . حمل على األقل.قاؿ في الشرح: وقياساً 
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وللمؤيد باهلل قوالف في الوقف على الفقراء ىل يحمل على الجنس أو في أقل الجمع، وىو  
 كالنذر فهذه داللة اللفظ.

 وأما داللة المعنى ففي ذلك نكتتاف:
 األولى: في ماىية الفقير.

 والثانية: من يخرج من عمـو اللفظ.
 اىية الفقير الذي لو أخذ الزكاة ففي ذلك أقواؿ:أما األولى وىي م

األوؿ: إطبلؽ أىل المذىب أنو الذي ال يملك إال المنزؿ وثياب األبداف والخادـ، وسواء بلغ 
 النصاب أـ ال.

قيل: وزيادة ال يبلغ النصاب، وآلة جهاد عاـ أوخاص من فرس، ودرع ونحو ذلك، بلغ النصاب 
 أـ ال.

الناصر والشافعي أف المانع من أخذ الزكاة أف يملك الكفاية إلى القوؿ الثاني: يحكى عن 
 الدخل، وقد تخرج للمرتضى وأبي طالب .

 وفي النهاية: عن الشافعي المانع أقل ما يقع عليو االسم من الغنى.
وعن مالك: يرجع في حد الغنى إلى االجتهاد؛ ألنو يختلف باختبلؼ الحاجات، واألشخاص 

 واألمكنة.



يب: عن الثوري من ملك خمسين درىماً، ورواه في الترمذي عن الثوري، وأحمد وفي التهذ
 وإسحاؽ، وعبد اهلل بن المبارؾ.

وقيل: من ملك أربعين درىماً، وقيل: بحسب أحواؿ الناس من غير تقدير، وىو اختيار 
 القاضي.

 وقيل: الماؿ الكثير ال يمنع إذا لم يكن لو كسب.
 ؼ وبماذا تعلق ىؤالء في أقوالهم؟إف قيل: من أين نشأ ىذا الخبل

: -عليو السبلـ-قلنا: من قاؿ بالنصاب الشرعي جعل ذلك من اعتبار الشرع، وقد ورد قولو 
))أمرت أف أخذىا من أغنياءكم وأردىا في فقرائكم(( وإذا كاف األغنياء ىم أىل النصاب وجب 

 أف يكوف الفقراء ضدىم.
للغوي، ثم اختلفوا فمن قاؿ :أقل ما يقع عليو االسم ومن لم يعتبر النصاب رجع إلى المعنى ا

من الغنى مانع، قاؿ: أطَّرده: بمعنى أف النصاب مانع ولو لم يكفو ىو ومن يموف إال مدة 
 يسيرة.

ومن قاؿ ىو غير مقدر بل يختلف بالحاالت من األشخاص واألماكن والمؤف الكثيرة، والقليلة 
 جعل لكٍل غنًى.
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أنو  -عليو السبلـ -خمسين أو األربعين تعلق بما رواه أبو داود بإسناده إلى لنبي ومن قدر بال
قاؿ: ))ومن سأؿ ومعو ما يغنيو جاء يـو القيامة خموش أو كدوح أو خدوش في وجهو(( فقيل: 

يا رسوؿ اهلل وما الغنى؟ فقاؿ: ))خمسوف درىما، أو قيمتها من الذىب((. وفي حديث آخر 
 كم ولو أوقية أو عدلها فقد سأؿ إلحافاً(( واألوقية أربعوف درىماً.عنو : ))من سأؿ من

قلنا: ىذا خرج للنهي عن السؤاؿ، وقد ورد في النهي عن السؤاؿ ما رواه أبو داود من سأؿ 
يو  ومعو ما يغنيو فإنما يستكثر من النار، فقالوا لرسوؿ اهلل وما يغنيو؟ فقاؿ: ))قدر ما يغدّْ

 ويعشيو(( .
ن األخبار فقيل: أراد بقولو: ))ما يغديو وما يعشيو(( غنى النفقة، وباألربعين وقد جمع بي

 -والخمسين غنى الكسوة، ثم إف ثم فروعاً نشأت :
 -منها: إذا ملك من أصناؼ من كل ماؿ دوف النصاب:

 فعن األمير الفاضل جماؿ الدين علي بن الحسين أنها تحـر وأنو قد صار غنياً عرفًا.
 يى بن الحسين أف ىذا ال يعتد بو الختبلؼ العرؼ، واألوؿ أظهر.وذكر السيد يح



ومنها: إذا ملك سلعاً أو أراضي قيمتها النصاب، فقاؿ المؤيد باهلل: وتخريج الحقيني واألزرقي 
 يحـر عليو؛ ألف ذلك قد يجب فيو الزكاة، لو كاف للتجارة.
ًى في الشرع، والتقدير بأنو قد وقاؿ الحقيني وخرجو األزرقي أيضاً : يجوز لو ألنو ليس بغن

يكوف بو غنياً في صورة ينتقض بمن ملك من الحب دوف نصابو، وقيمتة نصاب من النقد؛ ألنو 
قد يملكو للتجارة، والخبلؼ حيث لم يصر غنياً عرفاً كأف يملك من األراضي ما يساوي أموااًل 

 جمة.
 ة واحدة ىل يجوز لو ذلك أـ ال؟ومنها : إذا كاف فقيراً وقبض النصاب أو أكثر منو في حال

فعلى قوؿ الشافعي ومالك وقاضي القضاة وعبد اهلل بن الحسن : أف العبرة بالكفاية : يجيزوف 
لو أخذ الكفاية، وإف كاف أنصبتو بناًء ] أيضاً بناًء [على أنو ال يطلق عليو اسم الغنى إذا لم يكن 

 معو قدر حاجتو .
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: أنو ال يجوز،  -عليو السبلـ-، اختلفوا:فالذي نص عليو الهادي ومن اعتبر الغنى الشرعي
 وىو قوؿ أحمد بن عيسى والحسن بن زياد، والوجو أف يملك الصدقة صادؼ حاؿ الغنى.

وقاؿ القاسم والمؤيد باهلل: يجوز، وىو قوؿ أبي حنيفة ومحمد؛ ألف حاؿ الملك حاؿ الفقر، 
علة الغنى ىي الملك يظهر بذلك ترجيح قوؿ ويقاؿ في التحقيق: علة الملك ىي الفقر و 

 القاسم والمؤيد باهلل ألنو ملك أوال وبعد الملك حكم عليو بالغنى .
وإف نظرنا إلى أف اإلباحة تعلقت بقدر الحاجة والزائد ممنوع فأشبو قوؿ القائل أعط زيداً درىما 

 فأعطى درىمين ظهر ترجيح قوؿ الهادي.
نصاري الذي قُتل بخيبر مائة من إبل الصدقة، وىو يحتمل أف وفي سنن أبي داود أنو ودى األ

 يناسب قوؿ الشافعي أنو يأخذ قدر الحاجة، واهلل أعلم.
ومنها: إذا كاف فقيرًا وجوزنا لو أف يأخذ دوف النصاب من الزكاة أو النصاب أو قدر الحاجة ىل 

و ذلك كما ينفق في لو أف يتنعم فينفق في اليـو من أكل المبلذ، واستعماؿ األطياب ونح
الشهر؟ وىل لو أف يصل بالصبلت المباحة من أحب، ويأخذ جميع ذلك من الزكاة، أو يحرج 

 عليو في ذلك ؟ فيقاؿ: يقسط على نفسو ما يليق بالفقراء.
وجواب ذلك أف في حديث بريرة داللة على الجواز؛ ألنها أىدت الصدقة للنبي ، وفي حديث 

 ة ولنا ىدية((.لعائشة فقاؿ : ))ىي لها صدق
وروي في صحيح مسلم باإلسناد إلى أـ عطية قالت :بعث إلى رسوؿ اهلل بشاة من الصدقة 



فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسوؿ اهلل إلى عائشة فقاؿ: ))ىل عندكم شيء((؟ 
 فقالت: ال إال ما جاء إلينا من ىذه الشاة، فقاؿ: ))إنها قد بلغت محلها((.

لك دوف النصاب فنقلو إلى غيره ليتملك أكثر ففي ذلك كبلـ للفقهاء: فقاؿ ومنها: إذا م
 المؤيد باهلل: إف فاعل ذلك ينكر عليو.

قاؿ في حواشي اإلفادة: ىذا إف فعلو للمكاثرة ال ألخذ الكفاية إلى وقت الدخل، واقتطاؼ 
 المنع من علة استحقاؽ الفقير للزكاة، وذلك دفع الخلة والحاجة.

 -فيده لفظ الفقراء:وأما ما ي
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 فاعلم أف ىذا لفظ عاـ يدخل فيو كل فقير، وما خرج فبمخصص،وفي ىذا مسائل:
األولى: في أنو ال فرؽ بين أف يكوف قوياً في بدنو أو ضعيفاً؛ ألف ذلك داخل في عمـو لفظ 

بنا، وأبي الفقراء، وألنو جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر، وكاف قوياً في بدنو، وىذا مذى
 حنيفة، وأحد قولي الشافعي .

وقاؿ في قولو اآلخر: ال يحل للقوي لقولو : ))ال تحل الصدقة لغني وال لذي مرة سوي((. 
 وروي: ))وال لذي مرة قوي(( روى ذلك في السنن.

وفي سنن أبي داود أف رجلين سأاله وىو يقسم الصدقات في حجة الوداع فرفع فيهما البصر 
 لدين فقاؿ: ))إف شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغني وال لقوي مكتسب((.وخفضو فرآىما ج

 قاؿ المؤيد باهلل: ىذا محموؿ على الكراىة.
 وقاؿ القاسم: محموؿ على حظر السؤاؿ للقوي المكتسب.

وقاؿ ابن داعي :كاف ىذا أوؿ اإلسبلـ لقلة الصدقة وكثرة الفقراء ثم نسخ بقولو تعالى: }ِإنََّما 
اُت{ وىذا فيو نظر؛ ألف النهي في حجة الوداع والتوبة مدنية، ونزولها قبل حجة الوداع، الصََّدقَ 

 وفي السؤاؿ خبلٌؼ وتفصيٌل موضعو كتب الفقو.
 قاؿ المؤيد باهلل: فإذا أخذنا لسؤاؿ ملك وإف عصى]فإف أخذ بالسؤاؿ َمَلك وإف عصى[.

 ب العلم حلت لو إجماعاً.قاؿ الفقيو يحيى بن أحمد: أما لو كاف القوي مشغوالً بطل
الثانية: إذا كاف الفقير من األرحاـ، فإف كاف من األصوؿ أو الفروع حرمت عليو، وخرج من 

 عمـو اآلية باإلجماع، ولو كاف ولداً من زنا.
ففي شرح أبي مضر: تحـر عليو عند المؤيد باهلل، كما حـر النكاح، ويحل عند أبي طالب ، 

 حل إجماعاً.وأشار في الشرح إلى أنها ت



ولو كاف مشتركاً بينو وبين غيره حرمت الجتماع جانب الحظر واإلباحة، وأما ما عدا اآلباء 
 واألوالد فقاؿ أبو حنيفة والشافعي : يجوز لعمـو األدلة.
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قاؿ أبو حنيفة: وسواء وجبت النفقة على الدافع للمدفوع إليو أـ ال، أما الشافعي فهو ال يوجب 
اآلباء و األوالد، ومذىب األئمة ومالك أف ذلك ال يجوز؛ ألف الصارؼ يصير منتفعاً نفقة غير 

، واختار اإلماـ  بزكاتو من حيث أف النفقة تسقط عنو، فجعلوا ىذا االعتبار مخصصاً للعمـو
يحيى الجواز، واحتج بحديث) الصدقة على ذي الرحم صدقتاف: صدقة وصلة (، ولكن تحقيق  

النفع إف حصل حاؿ الصرؼ بأف يثبت تسقط واجباً بما صرفو فالمنع  كبلـ أىل المذىب أف
ظاىر على قولهم، وإف لم يسقط بصرفو شيئاً قد وجب كأف يكوف مع الفقير قوت عشرة أياـ، 

، فقوت غد لم يجب اآلف فهل لو أف يصرؼ إليو؟ ىذا محتمل.  أو يدفع إليو قوت اليـو
قير لو دخل جاز، وإف كاف ال دخل لو لم يجز؛ ألنو وقد قاؿ الفقيو محمد يحيى : إذا كاف الف

 قد أسقط بالزكاة نفقة غد وىذا محتمل؛ ألف الوجوب مجوز لجواز أف يستغني أو يموت.
وأبعد من ىذا ما يحكى عن أبي علي، والزيادات أف المانع القرابة الموجبة الميراث، ألف مثل 

 ىذا ليس يصلح علة المنع.
مدبره، أو أـ ولده، أو مكاتبو فذلك ال يصح؛ ألف ذلك كالدفع إلى  أما لو صرؼ إلى عبده أو

نفسو، ولو صرؼ إلى مضطٍر يعين عليو طعمة] تعين عليو طعمو[ جاز؛ ألف الواحب أف يقرض 
ألف النفقة قد تعلقت بذمة الغني، وكذا إلى فقير عليو لو دين ليقتضيو سواء حجر عليو أـ ال؛ 

 .ألف الفقير ينتفع بقضاء دينو
 الثالث: إذا صرؼ إلى زوجتو الفقيرة ىل تجزي؟

قلنا: ذكر اإلماـ يحيى بن حمزة، واإلماـ إبراىيم بن تاج الدين، والسيد يحيى، وقواه الفقيو 
 يحيى : الجواز لعمـو اآلية، وألف نفقتها ال تسقط بما يدفع إليها بخبلؼ القريب.

 يل غير جيد.وظاىر المذىب المنع؛ ألف نفقتها واجب عليو، والتحل
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وأما دفع الزوجة إلى زوجها الفقير فجائز عندنا, والشافعي، وأبي يوسف ,ومحمد, لعمـو 
األدلة، وألنو أذف المرأة عبد اهلل بن مسعود أف تدفع زكاتها إلى زوجها، ومنع ذلك أبو حنيفة 



 وقاؿ: الزوجية رحامة، والجواز تقضي بو عمـو األدلة.
 سق فمخصوصاف من دخولهما في الجواز من حيث عمـو الفقراء.وأما الكافر والفا

أما الكافر فخارج من العمـو باإلجماع وبقولو : ))أمرت أف أخذىا من أغنياءكم وأردىا في 
 فقرائكم(( وىذا خطاب للمسلمين.

 وعن ابن علية: يجوز في فقراء أىل الذمة.
 وعن العنبري: في أي : كافر.

 ىا أبو حنيفة لفقراء أىل الذمة.أما صدقة الفطرة فقد جوز 
وأما الفاسق الفقير: فإف كاف ينفق ذلك في المعاصي، ويستعين بو على قطع الطريق لم يجز، 

 وقد ذكر قاضي القضاة، وأبو رشيد أف من أودع غيره شيئاً وعرؼ المودع:
ف جرى في  أنو إف رده إليو أنفقو في المعاصي لم يرده إليو، فأولى ىنا، ولعل ىذا إجماع، وإ

كبلـ الشفاء ما يوىم بالجواز؛ ألنو علل ذلك بالتمكين، وىو جائز، كما مكن اهلل العاصي 
 بالقدرة،

وإف كاف ال ينفقو في المعاصي فمذىب الهادي والقاسم، والناصر، والمنصور باهلل، ومروي عن 
 ,وأبي حنيفة زيد بن علي أنو ال يجوز كالكافر بعلة أنهما من أىل النار، وعند المؤيد باهلل

والشافعي وعامة الفقهاء الجواز لدخولو في عمـو اآلية، وصححو األمير الحسين في قولو : 
))أمرت أف آخذ من أغنياءكم وأردىا إلى فقرائكم(( وىذا خطاب للمؤمن والفاسق، بدليل أنها 

 تؤخذ من الفاسق، وكذلك ترد إليو.
 التحريم بوجهين: وأما الهاشمي: فخارج من العمـو في اإلباحة إلى

األوؿ: إجماع األمة حكى اإلجماع أبوطالب, والحاكم، واألمير الحسين، لكن قد ورد عن أبي 
 حنيفة رواية شاذة، وعن مالك قوؿ في الجواز، ولم يعد الشاذ مخبلً باإلجماع.
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ولعلو أراد وقد قاؿ في االنتصار: ىذه الرواية ال يعوؿ عليها لما فيها من مخالفة اإلجماع، 
صدقة النفل ؛ ألف قدره أعلى من مخالفة اإلجماع، وكبلمو يقتضي أف التحريم قطعٌي، وأف 

 المسألة ليست اجتهادية.
 وعن االصطخري: إذا منعوا حقهم من الخمس حلت لهم.

 قاؿ في المهذب: المذىب خبلؼ ذلك؛ ألف التحريم للنسب.
يف وقد تظاىرت األخبار عن رسوؿ اهلل الوجو الثاني: أف العمـو يخص بخبر اآلحاد، فك



 بتحريمهما على آلو ! ولقد سمعت من يقوؿ أف ذلك معلـو باالضطرار.
عليو -وروى إماـ المذىب الناطق بالحق يحيى بن الحسين باإلسناد إلى الحسن بن علي 

 أنو قاؿ: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيَّ فأخرجها رسوؿ اهلل -السبلـ
فألقاىا في التمر فقاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل ما كاف عليك في ىذه التمرة لهذا الصبي؟ فقاؿ: 

 ))إنا أىل محمد ال تحل لنا الصدقة((.
وفي حديث أبي رافع مولى النبي وقد طلب بأف يوليو شيئاً من الصدقة فقاؿ : ))ال تحل 

 الصدقة آلؿ محمد، ومولى القـو منهم((.
يحو باإلسناد إلى أبي ىريرة قاؿ: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر وروى البخاري في صح

الصدقة فجعلها في فيو فقاؿ النبي : ))كخ كخ(( لتطرحها فطرحتها، ثم قاؿ: ))أما سمعت أنا 
 ال نأكل الصدقة((.

وروى أبو عيسى الترمذي في صحيحو عن أحد عشر من أصحاب رسوؿ اهلل أف أبا رافع لما 
 فقاؿ : ))إف الصدقة ال تحل لنا، وإف مولى القـو منهم((. سأؿ النبي عن ذلك

 وروى أبو داود في سننو أنو قاؿ ألبي رافع: مولى القـو من أنفسهم، وأنا ال تحل لنا الصدقة.
 وروى أبو داود أنو كاف يمر بالتمرة العابرة فما يمنع من أخذىا إال مخافة أف تكوف صدقة.

 تمرة فقاؿ: ))لوال أني أخاؼ أف تكوف صدقة ألكلتها((. وفي حديث رواه أبو داود أنو وجد
إف قيل: ىل لقائل أف يقوؿ: حرمت عليهم ألجل التهمة، وإذا كاف كذلك فقد زالت التهمة بعد 

 موتو ؟
 قلنا: ىذا قوؿ مائل عن الحق لوجوه:
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 األوؿ: أف العلة ال يُقدـ عليها إال بدليل، ولم يرد دليل على ما ذكرت.
 ثاني: أف العلة لو كانت ما ذكر لبينو لئبل يطلق ما فيو تلبيس وتعمية .ال

الثالث: أنو قد أشار أف العلة تشريفهم؛ ألف في الحديث: ))إني كرىت لهم غسالة أوساخ 
 الناس((.

الرابع: أف ىذا مخالف لجماىير األمةػ فإنهم قضوا بالتحريم ػ ومخالفة لما تظاىرت بو األخبار 
 .من غير دليل

 فإف قيل: ىل التحريم على عمومو أو التحريم يقع بسبب الفقر فقط ؟
قلنا: الظاىر أنو على عمومو، فبل يحل للهاشمي بأي األسباب الثمانية، لعدـ المخصص، وقد 



 أشار أىل المذىب إلى ذلك في موضعين:
 األوؿ: قولهم صنف ال تحل لهم الصدقة بحاٍؿ وىم بنو ىاشم.

الشرح حجة على من جوزىا لهم بالعمالة , وألنها قد حرمت عليهم بسائر  والثاني: أنو قاؿ في
 األسباب، فوجب أف تحـر عليهم بالعمالة.

 وقاؿ الناصر ورواية عن أبي حنيفة ومحمد: يجوز أف يعطى على عمالتو منها.
))ال  حجتنا: ما ورد من األخبار أنو منع أبا رافع، وقد سألو أف يولى شيئاً من الصدقات، وقاؿ:

 تحل الصدقة آلؿ محمد، ومولى القـو منهم(( وكاف عتيقاً للنبي .
وروي أف فتية من بني ىاشم سألوا النبي أف يوليهم شيئاً من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب 

الناس، ويؤدوا ما يؤدي الناس، فامتنع وقاؿ: )) إف الصدقة ال تنبغي آلؿ محمد، إنما ىي 
 (1م لم يفصل، حجة الناصر...... )أوساخ (( وأيضاً فالتحري

 وقد أفاد العمـو أنو ال يتألف الهاشمي منها.
 و عن اإلماـ يحيى بن حمزة، واإلماـ علي بن محمد جوازه، ولهذه الجملة توابع:

منها: في زكاة بني ىاشم بعضهم لبعض، فظاىر كبلـ أىل المذىب أف التحريم عاـ لعمـو 
 النهي.

 دي، وأبي العباس ,وزيد بن علي، والقاسم بن علي : جواز ذلك.وفي الشفاء عن ابني الها
وقاؿ أحمد بن يحيى: الجواز ىو الذي سمعناه عن آبائنا، وىذا قوؿ اإلمامية وعلل ذلك بأف 

 التحريم ىو لتشريفهم عن منَّة الغير.
__________ 

 ( ػ بياض في األصل .1)
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لي مواليهم، فظاىر المذىب التحريم، لحديث أبي ومنها :في تحريم الصدقة عن مواليهم وموا
 رافع.

وعن الحقيني وأحد قولي أبي طالب: الجواز وىو قوؿ مالك ، ومن جوز من بعضهم لبعض 
 جوز من الموالي للموالي، ومن آؿ الرسوؿ لمواليهم, ال من الموالي آلؿ الرسوؿ.

ز صرفها في بني ىاشم على أما إذا قلنا تجب الزكاة في غبلت األوقاؼ والمساجد فهل يجو 
قوؿ زيد بن علي، وابني الهادي، وأبي العباس ؛ ألنو ال منَّة لمخلوؽ عليهم: فهذا محتمل 

 للجواز.



ومنها: إذا صارت الصدقة إلى اإلماـ وحكمنا ببراءة صاحبها فليس للهاشمي أخذىا ببل لبس 
 ولو شراؤىا كما يشتريها الغني، والقرض للخشية عليها كالبيع.

 منها إذا قبضها الفقير مضمراً لردىا إلى الهاشمي ىل يسوغ ذلك أـ ال؟و 
 قلنا: ىذا على وجهين:

 األوؿ: ال تردد فيو، وىو حيث ال مواطأة من الصارؼ.
والثاني: فيو كبلـ يطوؿ وىو حكم الذرائع والحيل، وقد صـر المنصور باهلل بالتحريم ذكر ذلك 

من السادة المتأخرين أخذاً من فعلهم، وىذا ال يكوف في المهذب.وقد يضاؼ الجواز إلى عدة 
دليبلً شرعياً، والحق أف يقاؿ: أقل األحواؿ أ ف تكوف شبهة، واألكثر على التحريم، ولهذه 

 الجملة تكملة وىي بياف اآلؿ الذين تحـر عليهم الصدقة، وفي ذلك مذاىب:
و المطلب وال بنو عبد شمس، األوؿ: مذىب األئمة وأبي حنيفة أنهم بنو ىاشم، وال يدخل بن

َّ لمخصص، فحصل اإلجماع على بني ىاشم، وبقي من  َّ َّ والوجو أف األصل الجواز إاّل
 عداىم على أصل اإلباحة.

وقاؿ الشافعي: بنو المطلب كبني ىاشم لقولو : ))أنا و بنو عبد المطلب لم نفترؽ في جاىلية 
 وال إسبلـ(( وأعطاىم من الخمس.

ت لمالك: بنو ىاشم آؿ ال ما فوؽ غالب ] إالَّ ما فوؽ غالب [، وفيما وقاؿ في جامع األمها
 بينهما قوالف ىذا ما يتعلق بالصنف األوؿ وىم الفقراء.

 وأما الصنف الثاني وىم المساكين:
 ففي ذؾ فصبلف:

 األوؿ: في ماىية المسكين.
 الثاني: فيما يفيده اللفظ من العمـو وما يخرج من عمومو.

 ذلك أقواؿ:أما األوؿ ففي 
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 األوؿ: قوؿ القاسم, والهادي ,والناصر, وأبي حنيفة في الرواية المشهورة.
قاؿ في التهذيب وىو قوؿ القتيبي , ويونس، وابن زيد، وأبي عبيدة ,وثعلب ػ ىؤالء من أئمة 

 اللغة ػ أنو أضعف حاالً من الفقير، وأنشد يونس:
 أما الفقير الذي كانت حلوبتو

 



 اؿ فلم تترؾ لو سبدوفق العي
 

 ( وىو الشعر، فسماه فقيرًا، ومعو حلوبة.1أي ذات سبد )
َربٍَة{ أي : قد لصق جسمو  وأما المسكين فهو أضعف حاالً لقولو تعالى: }َأْو ِمْسِكيناً َذا َمتػْ

 بالتراب لشدة الحاجة.
 اَنْت ِلَمَساِكيَن{.وقاؿ الشافعي: المسكين أحسن حااًل، لقولو تعالى: }َأمَّا السَِّفيَنُة َفكَ 

قلنا: أضافها إليهم وىم ُأَجَراٌء ، أو حصة كل واحٍد يسيره ,أو ذكر المسكنة على جهة الرحمة 
 ؛ كما جاء في الحديث: ))مساكين أىل النار(( وقاؿ الشاعر:

 مساكين أىل الحب ضاعت قلوبهم
 

 فهم عصبة عاشوا بغير قلوب
 

 وقاؿ آخر:
 مساكين أىل الحب حتى قبورىم

 
 عليها تراب الذُّؿ بين المقابر

 
 وقيل: إنهما بمعنى ولكن جعبل صنفيين تأكيدًا.

قاؿ في التهذيب: وإلى ىذا ذىب أبو علي وأبو يوسف ، ومحمد، فلو أوصى لزيد وللفقراء 
 والمساكين.

 قاؿ أبو حنيفة: لزيد الثلث وىو يأتي لمذىبنا, والشافعي .
أقواؿ ألىل التفسير فعن ابن عباس ,والحسن،  وقاؿ أبو يوسف ,ومحمد: لو النصف، وثم

وجابر بن زيد، والزىري، ومجاىد, أف الفقير ىو المتعفف عن السؤاؿ، والمسكين الذي يسأؿ 
 ذىاباً إلى ذؿ المسكنة بالسؤاؿ.

 :-عليو السبلـ-ويروى عن علي 
 ال تخضعن لمخلوؽ على طمعٍ 

 
 فإف ذلك وىن منك في الدين

 
 زائنوواسترزؽ اهلل مما في خ



 
 فإف ذلك بين الكاؼ والنوف

 
 وعن قتادة: الفقير الزمن المحتاج، والمسكين الصحيح المحتاج.

 وعن الضحاؾ ,وإبراىيم: الفقراء فقراء المهاجرين، والمساكين المحتاجوف ممن لم يهاجر.
__________ 

قليل وال كثير  ( ػ بسبد يعني القليل من الشعر واللبد الكثير يقاؿ مالو سبد وال لبد أي ال1)
 تمت قاموس معنى
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قاؿ الحاكم: وىذا ال يصح؛ ألنو تخصيص بغير دليل، وقد أجمعت األمة أف ذلك يعم بعد 
 انقطاع الهجرة.

 وعن عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين والمساكين محتاجوا أىل الكتب.
ورواه عن عمر, وابن قاؿ الحاكم: وقد جوز ابن علية دفع الصدقة إلى فقراء أىل الذمة، 

 مسعود.قاؿ: وليس بالوجو وقد سقط خبلؼ ابن علية، وقوؿ عمر محموؿ على صدقة التطوع.
وأما الفصل الثاني: فالكبلـ في داللة اللفظ وعمومو وما خرج من العمـو كما تقدـ في لفظ 

 الفقراء.
 وأما العاملوف فهم السعاة في جمعها: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ي :قاؿ الراع
 إف السعاة عصوؾ حين بعثتهم

 
 لم يفعلوا فيما أمرت فتيبل

 
قاؿ في مهذب الشافعي : ويعطى من سهم السعاة الحاشر والعريف، وقد اختلف العلماء ىل 

 يعطوف بالرسم وىو أف اهلل تعالى قد جعل لهم الثمن، أو بالعمل وفي ذلك أقواؿ:
م يستحقوف بالعمل وىذا قوؿ أبي حنيفة أنه -عليهم السبلـ-األوؿ: مذىب أئمة آؿ الرسوؿ 

وأصحابو ، وال يؤخذ العامل أكثر مما شرط لو، و إف كاف أقل من الثمن، ولو كاف عملو أقل لم 
 يستحق إال ُأجرة عملو، وىذا مروي عن عبد اهلل بن عمر، والحسن وابن زيد.



 وؿ الشافعي .القوؿ الثاني: أف لهم الثمن برسم اآلية، وىذا مروي عن الضحاؾ، وىو ق
 قاؿ الشافعي : فإف كانت أجرتو فوؽ الثمن ُكمّْل لو من سهم المصالح.

 قاؿ في المهذب: وأف يتمم من حق سائر األصناؼ فبل بأس.
القوؿ الثالث: رواه في التهذيب عن مالك أنهم يعطوف على قدر ما يراه، إف قيل: من أين نشأ 

 ىذا الخبلؼ؟
 ىر اآلية، وبنى على أنها وردت لبلشتراؾ كما تقدـ.قلنا: أما الشافعي فقد أخذ بظا

 وأما أىل القوؿ األوؿ فأخذوا ذلك من وجهين:
األوؿ: أف األصل في الزكاة أف تكوف للفقراء بدليل قولو تعالى: }ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء{ و 

الفقر ال يشترط في الخبر وىو قولو : ))أمرت أف أخذىا من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم(( و 
 العامل، فدؿ ذلك أف أخذه على سبيل األجرة.
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 الوجو الثاني: أف أرباب األمواؿ لو حملوا زكاتهم إلى اإلماـ سقط سهم العامل.
 قيل: وبعث السعاة عندنا مستحب غير واجب.

 وأما الشافعي فأوجب ذلك ليأخذوا ما فرض لهم، وتتعلق بهذه الجملة فوائد:
: قاؿ في االنتصار: إذا تولى اإلماـ قسمة الصدقات لم يستحق شيئاً ألجل العمل؛ ألف األولى

 رزقو مفروض من بيت الماؿ.
شرب لبناً فقيل لو: إنو من إبل الصدقة، فأدخل يده في فيو  -رضي اهلل عنو-وروي أف عمر 

الناس ذلك، وكذا فاستقاءه، فعل ذلك كراىة لوقوفو في بطنو، وليس حقاً لو، وحذراً أف يتعود 
 يستحب لمن أكل حراماً ال يعلمو أف يتقيأه.

؛ ألنو أوؿ السنة العربية.  الثانية: ذكرىا في االنتصار أنو يستحب لئلماـ بعث السعاة في المحـر
وعن عثماف أنو قاؿ: ىذا المحـر وىو شهر زكاتكم. وال يبعث إال عدال، ويستحب أف يكوف 

 فقيهاً ليدري ما يأخذ.
الوجيز: يستحب للساعي أف يَعِلَم في السنة شهراً ألخذ الزكاة، وأف ترد المواشي إلى  وقاؿ في

 مضيق قريب من المرعى ليسهل عليو األخذ والعد.
قاؿ في االنتصار: ومؤنة الحشد وىو الجمع على المالك، وكذلك أجرة الكياؿ؛ ألف ذلك 

ى المصَّدؽ، ويكره لهم إبعادىا من للتمكن من االستيفاء، ويكره تكليف أىل المواشي حملها إل
 المياه، وفي الحديث: ))ال جلب وال جنب(( وفيو تأويبلف:



 األوؿ: ال يجب على أىل المواشي حلبها إلى المتصدؽ.
 وقولو: ال جنب ال تبعدونها إلى األماكن البعيدة، فيشق على العامل.

نشن باسر ]بالشين[حثاً على التأويل الثاني: أف المراد ال يجلب على حبل السباؽ بطبل أو 
 السبق، ومعنى ال جنب أي : ال يكوف ىناؾ جنيب للسباؽ.

الثالثة: أنو يستحب للعامل أو لئلماـ أف يدعو للمؤدي فيقوؿ: أجرؾ اهلل فيما أعطيت، وجعلو 
 لك طهورًا، وبارؾ لك فيما أبقيت.
 وعن داود وأصحابو: يجب الدعاء.

في دعائو: اللهم صل على آؿ فبلف، كما قالو ألبي  قاؿ اإلماـ يحيى: ويستحب أف يقوؿ
 أوفى.
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وفي الوجيز: ال يقوؿ صلى اهلل عليك، وإف قالو الرسوؿ في آؿ أبي أوفى؛ ألنو مخصوص بو، 
 فلو أف يُنِعم بو على غيره.

 وأما الصنف الرابع وىم المؤلفة وفي ىذا فوائد:
اة وىذا ال إشكاؿ فيو، ولكن اختلفوا ىل ذلك األولى: أف اآلية قد قضت لهم بسهم من الزك

 باٍؽ بعده إلى آخر الزماف أـ ال؟ فمذىب األئمة أنو باٍؽ.
قاؿ في الشفاء: ىوإجماع أىل البيت .وىذا قوؿ أبي علي، وجعفر بن مبشر، وأحد قولي 

 الشافعي، وصححو في جامع األمهات.
قد استغنى عنو، وأعز اهلل اإلسبلـ، وعن أبي حنيفة وأصحابو: قد سقط التأليف بعده ؛ ألنو 

، وعمر, وعثماف، والحسن، وعامر، وىذا -عليو السبلـ-وروي ذلك في التهذيب عن علي 
 أحد قولي الشافعي.

 إف قيل: من أين نشأ ىذا الخبلؼ؟
قلنا: قاؿ األولوف اآلية قاضية بسهم المؤلفة، وسبب التأليف باٍؽ بعد موتو والقرآف ال ينسخ 

 ( .1)باالعتبار 
 قاؿ في الشفاء: وال خبلؼ بين العلماء أف اآلية غير منسوخة فبقى الحكم لبقاء دليلو.

 وقاؿ آخروف: إف الخلفاء لم يعطوىم، وحين منعهم عمر، قاؿ: قد أعز اهلل اإلسبلـ.
الثانية: في ماىية المؤلفة، وقد اختلف المفسروف فيمن تألفو النبي فقيل: ىم قـو من أىل 

 م ليؤمنوا وىذا مروي عن األصم.الحرب أعطاى



 وقيل: قـو من المسلمين، عن ابن عباس، والزىري.
وقيل: قـو من األشراؼ أعطاىم ليحسن إسبلمهم عن الكلبي ,ويحيى بن أبي كثير، وصححو 

 الحاكم.
__________ 

 ( ػ أي بالقياس تمت1)
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إسبلمهم ، وإما دفعاً عن مظاىرتهم  قاؿ في االنتصار: قد تألف قوماً من الكفار، إما طمعاً في
للعدو، وتألف قوماً ممن أسلم، وكاف ذلك لوجوه، إما لترغيب نظرائهم من الكفار في اإلسبلـ، 
و ذلك كالزبرقاف بن بدر، وعدي بن حاتم، وإما لكوف أقدامهم في اإلسبلـ غير راسخة فتألفهم 

فار فيتألفهم ليكفوه مؤنة القتاؿ، ليحسن إسبلمهم، وإما لبعدىم من ببلد اإلسبلـ وحولهم ك
والضرب الرابع: ممن تألف من المسلمين حيث أىل الزكاة ال يؤدونها إال خوفاً، فيتألف قوماً 

 منهم ليأتوا بها، وُيْكفي مؤنة جهادىم.
وقد قاؿ أىل المذىب يجوز التأليف لهذه المعاني، وىي أف يتألف ليسلم أو ليحسن إسبلمو، 

و ليخذلو عن معاونة األعداء، وللشافعي قوالف في تأليف الكفار على القوؿ أو لينصر اإلماـ أ
بجواز التأليف. والظاىر من مذاىب األئمة أنو ال يفترؽ الحاؿ بين تأليف الغني والفقير، كما ال 

يفترؽ الحاؿ بين تأليف المسلم والكافر؛ ألف العطاء ال ألجل الفقر، وحكي قوؿ ألبي طالب 
ليف الغني وقد تقدـ ما قيل في تأليف الهاشمي، والذي يظهر من باب النظر أنو ال يجوز تأ

جوازه؛ ألف علة التأليف الحاجة، فلذلك دخل الكافر والغني، ويخصص عمـو الحديث لقولو 
 : ))ال تحل الصدقة آلؿ محمد((.-عليو السبلـ-

 ية رب الماؿ؟الفائدة الثالثة: ىل والية التأليف إلى اإلماـ فقط أو يدخل في الوال
 قلنا: ذكر الشيخ أبو جعفر أنو يسقط سهم التأليف بعدـ اإلماـ.

 وقيل: الفقيو يحيى :لرب الماؿ أف يتألف، وأشار إليو في اإلفادة.
 وقد قاؿ في مهذب الشافعي : يقسم رب الماؿ في سبعة، ويسقط سهم العامل.

 قابلة واجب.قاؿ المؤيد باهلل: وما يأخذه المؤلف مخصوص؛ ألنو أخذ في م
 وأما الصنف الخامس :

 وىو ما يصرؼ في الرقاب، فقد اختلفوا ما المراد باآلية على أقواؿ:
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أف المراد إعانة المكاتب على أداء ماؿ الكتابة ،  -عليهم السبلـ-األوؿ: ظاىر مذىب األئمة 
مروي عن سعيد بن وإلى ىذا ذىب أبو حنيفة , وأصحابو , والشافعي , وجمهور الفقهاء، وىو 

 جبير، والشعبي، والنخعي.
والقوؿ الثاني: أف المراد يشتري رقاباً ويعتق، وىذا مروي عن ابن عباس ,والحسن، ومالك ، 

 ومحمد بن القاسم.
 وعن الزىري: نصف للمكاتبين، والنصف ُيشترى بو رقاب فتعتق.

 وقيل: أراد األسارى، ذكره في الكشاؼ.
تضت صرؼ جزء من صدقة كل إنساف، وليس كل جزء من صدقة كل رجح األوؿ؛ بأف اآلية اق

 إنساف يكفي لرقبة، وقوؿ مالك ػ إف الوالء للمسلمين ػ: يخالف قولو : ))الوالء لمن أعتق((.
 .-عليو السبلـ-واعلم أنو يخرج من عمـو اآلية المكاتب الكافر، وكذا الفاسق عند الهادي 

.قاؿ في البياف : ولو كاف في يد المك  اتب نصاب لم يجز لو ألنو كالغني، فيخرج من العمـو
 قاؿ في االنتصار: وال يأخذ إال قدر حاجتو، وكذا لو ُملك ىاشمي وكاتب عن نفسو.

( [في األربعة األخيرة لئليذاف بأنهم أحق لما 1قاؿ في الكشاؼ: وإنما أبدؿ البلـ بفاء ] بفي )
و األسر، وفك الغاـر من الدين، واإلعانة في ذلك من فك الرقاب بالكتابة، أو اإلعتاؽ , 

 للغازي والمسافر.
 وأما الصنف السادس :

وىو ما يصرؼ في الغارمين فقد جعل اهلل لهم سهماً من الصدقات، ولكن اختلف العلماء في 
 صفة ىؤالء على أقواؿ:

ين من األوؿ: تحصيل أبي العباس , وأبي طالب , والمؤيد باهلل , أف المراد بذلك من لزمو د
غير سرؼ وال إنفاؽ في معصية، وكاف فقيرًا؛ ألف من لزمو دين في معصية إذا قضي دينو يكوف 

ذلك معاونة على اإلثم، وإغراء ,والغني ال حظ لو في الزكاة، لقولو تعالى: }ِإنََّما الصََّدقَاُت 
 لِْلُفَقَراِء{ ولقولو : ))أمرت أف أخذىا من أغنيائكم وأردىا في فقرائكم((.

 وقد قاؿ في )الروضة والغدير(: وىذا مجمع عليو في الجواز.
__________ 

 ( ػ وذلك من قولو تعالى]وفي الرقاب [..إلخ واهلل أعلم1)
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وقاؿ المؤيد باهلل ػ لنفسو ػ: يجوز مع الغنى ، ورجحو األمير الحسين لنص الخبر على ذلك، 
رجل اشتراىا بمالو، أو أىديت لو، أو عامل وىو قولو : ))ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة: 

 عليها، أو غاز في سبيل اهلل، أو غاـر ((.
 قيل: والمراد بما ذكر المؤيد باهلل إذا لزمتو الديوف في المصالح العامة.

وقولنا: إذا لم يلزمو الدين في المعصية أما مع إصراره فذلك ظاىر، وأما مع توبتو فالذي ذكروا 
ى إال قوتو، وذكر في اإلفادة أف الفقير إذا لزمتو الديوف في السرؼ فلو إذا للمذىب أنو ال يعط

تاب أف يقضيها من األعشار والزكوات إذا وقعت إليو، ولعل ىذا وفاؽ إذا أعطاه ألجل الفقر 
 ال ألجل قضاء الدين.

ـ من وقد روي في التهذيب عن عائشة ,وابن عمر، ومجاىد, وقتادة, والزىري: أف المراد بالغار 
 لزمو الدين في غير معصية وال سرؼ.

 وقاؿ األصم: ىو من تحمل الحماالت إلصبلح ذات البين.
 وعن قتادة: ىو من احترؽ بيتو أو ذىب مالو بالسيل.

وقاؿ أبو حنيفة وأصحابو: من كاف دينو يستغرؽ مالو أو يبقى من مالو زائد على الدين بدوف 
 النصاب.

 استداف لمصلحة نفسو ولعلو يرجع إلى قوؿ أبي حنيفة ،وللشافعي قوالف في الغني إذا 
 وتتعلق بهذه الجملة فائدتاف:

األولى: إذا كاف دينو أكثر من نصاب فمن شرط الفقر لم يأخذ إال دوف النصاب، ومن جوز مع 
الغنى أجاز لو أخذ ما يقضي الدين، و إف كاف أنصبة، ولو كاف دينو دوف النصاب لم يأخذ زيادة 

لكونو غارماً، بل لكونو فقيرًا، فلو أخذ ثم أبراه الغريم أو تبرع عنو الغير رد ما أخذه ،  على دينو
 ذكره في مهذب الشافعي .

الثانية من االنتصار: إذا أوصى الميت من يقبض لو الزكاة لقضاء دينو لم يصح؛ ألنو إنما يوصي 
 فيما يملك.

حنيفة وأحمد: ال يجوز؛ ألنو البد أف يملك وأما صحة التبرع عن دينو من سهم الغاـر فقاؿ أبو 
 الفقير والميت ال يملك.

 وقاؿ بعض أصحاب الشافعي : يجوز واختاره اإلماـ يحيى لعمـو قولو تعالى: }َواْلَغارِِميَن{.
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وصحة التبرع عن الميت جائز، كما روي في حديث من امتنع من الصبلة عليو حتى ضمن أبو 
 قتادة.

ن دية قتيل ال يعرؼ، ُأعطي من الزكاة، وإف كاف غنياً ال إف عرؼ وارث المقتوؿ قاؿ: ومن ضم
 فبل يعطى إال مع الفقر، كما لو استداف لخاصة نفسو.

أما لو غـر ىاشمي فلعل ذلك كالتأليف لو، والمنع ىنا أظهر على قوؿ أبي العباس ,وأبي طالب 
 ,أف شرط الغاـر الفقر.
 وأما الصنف السابع :

 من يعطى في سبيل اهلل، ػ ففسر ذلك أكثر المفسرين والفقهاء بالمجاىدين.ػ وىو 
 قاؿ محمد بن الحسن: والحجاج يعطوف ما يتقووف بو في السبلح والكراع.

 قاؿ أبو العباس , وأبو طالب, وأبوحنيفة: بشرط الفقر.
قدـ، ويتعلق وقاؿ المؤيد باهلل ,و الشافعي ، وصححو األمير الحسين: ومع الغنى للخبر المت

 بهذه الجملة فائدتاف:
األولى: أنو يصرؼ من ىذا السهم في كل أمر يقوي على العدو، سواء كاف العدو كافراً أو 

باغياً، وسواء كاف ثمَّ إماـ أـ ال، وسواء قصدنا بالكفار أو دافعنا عن بلداف اإلسبلـ، فلو صاؿ 
من يدفع عنهم، وفي النباؿ والقسيُّ عدٌو على قرية عدواناً فلهم صرؼ واجباتهم في استئجار 

والخيل ونحو ذلك ػ ولو أرادوا عمارة سور يحميهم ػ جاز وقد ذكره في جامع األمهات ، وكذا 
القصبة ونحو ذلك ؛ إذا حصل بها ىذا المعنى، وكاف ال طريق لهم من السبلمة إال بالستور أو 

 لرايات والمراوح.القصبة ونحو ذلك, وكذا ما يحصل بو اإلرىاب من الطبوؿ وا
 قاؿ في االنتصار: وفي كوف اإلماـ يشتري آلة يسبلها الغاـر ما يشتري بو وجهاف.

 قاؿ: ويستحق النفقة ذاىباً لغزو وراجعاً، ولو صانها فبقيت بقية لم يؤخذ منو, ألنو استحقها.
 الثانية: ىل يصرؼ من ىذا السهم في المصالح أـ ال؟
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ستحب أف يكوف بعد عدـ من سمى اهلل تعالى؛ ألف ذلك داخل في سهم قاؿ الهادي: يجوز وي
ابن السبيل، فلو فرض أف األمير والقاضي غني ففي الشرح والبياف ما يدؿ على أف الغني مانع، 

والمفهـو أف ذلك إجماع، وفي نهاية المالكي أف من لم يشترط الفقر في المجاىد جوز في 
للمسلمين يعني مع الغنى، وقاؿ زيد بن علي ,والمؤيد باهلل القاضي، وكل من فيو مصلحة عامة 

والفريقاف :ال يصرؼ من ىذا السهم في المصالح التي ىي الطرؽ والمساجد؛ ألف األصل في 



 الزكاة أنها للفقراء.
 وأما الصنف الثامن :

 وىو ابن السبيل فهو المسافر نسب إلى السبيل وىو الطريق للزومو لها، قاؿ الشاعر:
 ابن الحرب ربتني وليداً  أنا
 

 إلى أف شبت واكتهلت لداتي
 

 وقد فرض اهلل تعالى لو سهماً من الصدقات، ولكن لو شروط تخصص عمـو اآلية:
 األوؿ: أف يكوف فقيراً أو غنياً في بلده، وليس معو ما يحتاج إليو في سفره.

مير الحسين لعدـ قاؿ أبو طالب, والمنصور باهلل: سواء أمكنو القرض أو ال، ورجحو األ
 المخصص

 وقاؿ المؤيد باهلل: إنما يجوز إذا لم يمكنو القرض؛ ألف الضرورة إنما تحصل بذلك.
الثاني: عدـ المانع من الكفر والفسق عند الهادي، وأف ال يكوف من آؿ الرسوؿ؛ ألف ذلك قد 

 خص من الفقير فكذا ابن السبيل.
في االنتصار ال معصية؛ ألف الدفع إليو في سفر الثالث: أف يكوف سفره طاعة أو مباحاً، ذكره 

المعصية يكوف معصية من حيث أنو معاونة، وألصحاب الشافعي وجهاف: في السفر المباح 
يجوز كالقصر والفطر، وال يجوز الدفع إليو؛ ألنو غير محتاج إلى ىذا السفر، وعمـو اآلية 

 ه، حكاه في االنتصار عن الشافعي.يقتضي أنو ال فرؽ بين أف ينشئ السفر من وطنو أو من غير 
وقاؿ في االنتصار: المختار ما حكي عن أبي حنيفة ,ومالك :أنو البد أف ينشئ السفر من غير 

 بلده؛ ألنو البد من اعتبار الغربة، وىو المفهـو من قوؿ الهادي الذين بعدوا عن أوطانهم.
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لبريد، ولعلو مراد اإلماـ، وإنما ياخذ ما وقاؿ الفقيو محمد بن سليماف: ال يعطى حتى يجاوز ا
يكفيو في سفره، حيث يكوف غنياً في بلده، ويلـز أف ال يأخذ إالَّ دوف النصاب، وإف احتاج كما 

قيل في المكاتب ونحوه، ويرد إف أضرب عن السفر وتطيب النفقة، ذكره اإلماـ يحيى ,وأبو 
 .مضر، ورواية عن القاضي زيد، والفقيو محمد بن يحيى

وعن القاضي زيد ,وابن معرؼ: يرد، وقيل: وإف بقيت للتقتير طابت ال أف بقيت لكثرة ما أخذ 
 فيردىا.



 وقاؿ قتادة: ابن السبيل: ىو الضيف، وقولو تعالى: }َفرِيَضًة{ بالنصب.
قاؿ سيبويو: انتصب على المصدر أي : فرض اهلل ذلك فريضة، وقرأ ابن أبي عبلة: فريضٌة 

ك فريضة، وكل ذلك يدؿ على الوجوب، وفي ظاىره داللة على قوؿ الشافعي بالرفع، أي : تل
 بالقسمة، وقد تقدـ دليلنا على الجواز في صنف، وفي واحد من صنف.

 قولو تعالى:
َونَػْلَعُب ُقْل  }ُقِل اْستَػْهزُِئوا ِإفَّ اللََّو ُمْخِرٌج َما َتْحَذرُوَف، َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوضُ 

َعْن طَائَِفٍة َأبِاللَِّو َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْستَػْهزُِئوَف، الَ تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْف نَػْعُف 
 ِمْنُكْم نُػَعذّْْب طَائَِفًة{.

كفر وىزلو كفر، قاؿ الحاكم: دلت على أف اللعب واالستهزاء بالدين كفر ودلت على أف جد ال
 ودلت على صحة توبة المنافق؛ ألف المعنى يعفو عنو بالتوبة.

 قولو تعالى:
َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر َويُ  ِقيُموَف }َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

 الصَّبَلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة{
على وجوب مواالة المؤمنين؛ ألنو تعالى جعل اإليماف علة في ذلك، ويجب نصرتهم، دلت 

 وكذلك يجب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وإقاـ الصبلة، وإيتاء الزكاة،
ولؤلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر شرائط ، ذكرت في غير ىذا المكاف، وىذه الواجبات 

 معلومة من الدين ضرورة.
 لى:قولو تعا

(1/30) 

 

 }َوِرْضَواٌف ِمَن اللَِّو َأْكبَػُر{
 قيل: أكبر من عملهم، وقيل: أكبر أي : أكبر مما أتاىم في الدنيا.

 وقيل: أكبر مما وصف من نعيم الجنة وىو األظهر من كبلـ المفسرين.
 وفي الحديث عنو : ))إف اهلل تعالى يقوؿ ألىل الجنة ىل رضيتم؟ فيقولوف: وما لنا ال نرضى
وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحداً من خلقك، فيقوؿ: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: وأي 

 شيء أفضل من ذلك؟ فيقوؿ: أحل رضواني عليكم فبل أسخط عليكم أبدا((.
 قاؿ جار اهلل: ألف العبد إذا علم أف مواله راٍض عنو فهو أكبر في نفسو مما وراءه من النعم.

ة البعيدة من مشائخنا يقوؿ: ال يطمح عيني وال تنازع نفسي إلى قاؿ: وسمعت بعض أولي الهم



شيء مما وعد اهلل في دار الكرامة، كما تطمح وتنازع إلى رضاه عني، وأف أحشر في زمرة 
 المهتدين المرضيين عنده، وىذا يدؿ أف لفظ الدعاء بالترضية لو موقع

 
 قولو تعالى:

 اَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم{}يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّ 
 دلت على وجوب الجهاد، قيل: بالسيف للكفار، وجهاد المنافقين بالحجة.

 وقيل: جهادىم بإقامة الحدود عليهم، عن الحسن, وقتادة.
وقاؿ الضحاؾ وابن جريج: جهاد المنافقين بأف يغلظ عليهم الكبلـ، وىذا حيث ال يقابل ذلك 

رتب على الرفق بهم مصلحة من رجاء توبة جازت المبلطفة، وقد جوزوا التعزية مصلحة، فإف ت
يِن َوَلْم  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم يُػَقاتُِلوُكْم ِفي الدّْ ألىل الذمة، والوصية لهم فقاؿ تعالى: }الَ يَػنػْ

 ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْف تَػبَػرُّوُىْم{.
 ( ...............1ق الرقبة الذمية عن كفارة، وجوز ذلك أبو حنيفة. )وقاؿ الهادي: ال تعت

 قولو تعالى:
__________ 

 ( ػ بياض في األصل1)
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ُهْم َمْن َعاَىَد اللََّو لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِو لََنصَّدََّقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحيَن، فَػَلمَّا آتَ  اُىْم ِمْن }َوِمنػْ
 ْضِلِو َبِخُلوا ِبِو َوتَػَولَّوا َوُىْم ُمْعِرُضوَف، فََأْعَقبَػُهْم نَِفاًقا ِفي قُػُلوِبِهْم{.فَ 

النزوؿ: روي أف ثعلبة بن حاطب قاؿ: يا رسوؿ اهلل ادع اهلل أف يرزقني ماالً فقاؿ : ))يا ثعلبة 
رزقني اهلل  قليل تؤدي شكره خير من كثير ال تطيقو(( فراجعو وقاؿ: والذي بعثك بالحق لئن

ماالً ألعطين كل ذي حٍق حقو، فدعا لو، فاتخذ غنماً فنمت كنا تنمى الدود حتى ضاقت بها 
المدينة فنزؿ وادياً وانقطع عن الجمعة والجماعة، فسأؿ عنو فقيل: كثر مالو حتى ال يسعو واٍد، 

رسوؿ اهلل فقاؿ: ))يا ويح ثعلبة(( فبعث مصدقين ومرا بثعلبة وسأاله الصدقة وأقرآه كتاب 
الذي فيو الفرائض، فقاؿ: ما ىذه إال أخت الجزية، وقاؿ: ارجعا حتى أرى رأيي، فلما رجعا قاؿ 

لهما قبل أف يكلماه ))يا ويح ثعلبة مرتين(( فنزلت، فجاء ثعلبة بالصدقة، فقاؿ: إف اهلل منعني 
(( فقبض أف أقبل منك، فجعل التراب على رأسو، فقاؿ: ))ىذا عملك قد أمرتك فلم تطعني

رسوؿ اهلل فجاء بها أبي بكر فلم يقبلها، وجاء بها إلى عمر في خبلفتو فلم يقبلها، وىلك في 



 زمن عثماف.
وقيل: قتل لثعلبة قريب فأخذ ديتيو فمنع حق اهلل، وقيل: كاف لو ماؿ في الشاـ حلف باهلل لئن 

يفعل، وقيل: نزلت فيو وفي أتاه اهلل من الفضل يريد الماؿ ليصدقن، فأتاه اهلل ذلك الماؿ، فلم 
 غيره من المنافقين، قالوا ذلك.

قاؿ الحاكم: إف قيل: كيف لم يقبل صدقتو وىو مكلف بالتصدؽ؟ أجاب بأف ذلك يحتمل أف 
اهلل تعالى أمر بذلك كي ال يتجرئ الناس على نقض العهد، ومخالفة أمر اهلل، ورد سعاة رسوؿ 

ي أنو لم يصل على رجل مات وعليو دين حتى ضمن اهلل، ويكوف لطفاً في ترؾ البخل، كما رو 
 بالدين.

 وقيل: إنو لم يؤد الصدقة تقرباً بل تفادياً، والصدقة طهرة، ولم يرد ثعلبة ذلك.
 وقاؿ المنصور باهلل:
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 ثمرة اآلية وسبب نزولها أحكاـ:
ليمين باهلل، األوؿ: أف الوفاء بالعهد واجب إذا تعلق العهد بواجب، والعهد إف حمل على ا

 فذلك ظاىر، وإف حمل على النذر ففي ذلك تأكيد لما أوجب اهلل تعالى.
الثاني: أف الوفاء بالعهد الـز إف وعد بالواجب، والوفاء بالوعد بالتبرع يستحب، وفي الحديث 

: ))يعرؼ المنافق بثبلث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن -عليو السبلـ-عنو 
 خاف((.

ث: أف لئلماـ أف يفعل مثل ذلك لمصلحة أي يمتنع من أخذ الواجب إذا حصل لو وجو الثال
 يشابو الوجو الذي حصل في قصة ثعلبة.

قولو تعالى: }فَػُقْل َلْن َتْخُرُجوا َمِعي َأَبدًا{ قيل: ىذا أمر لو بنهيهم عن الخروج لما علم اهلل ما 
الخساسة واإلرجاؼ فإنو يمنع؛ ألف  في خروجهم من المفسدة، وىذا دليل أف من ُعِلم منو

 خروجو مضرة، وقيل: ذلك خبر عن حالهم.
 قولو تعالى:

ُهْم َماَت َأَبداً َوالَ تَػُقْم َعَلى قَػْبرِِه ِإنػَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوَما ُتوا َوُىْم }َوالَ ُتَصلّْ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ
 فَاِسُقوَف{.

ي أف رسوؿ اهلل كاف يقـو على قبور المنافقين ويدعو لهم، فلما النزوؿ: قاؿ في الكشاؼ: رو 
مرض رأس النفاؽ عبد اهلل بن أبي بعث إليو ليأتينو، فلما دخل عليو قاؿ: ))أىلكك حب 



اليهود(( فقاؿ: يا رسوؿ اهلل بعثت إليك لتستغفر لي ال لتؤنبني، وسألو أف يكفنو في سفاره 
ت دعاه ابنو ُحَباب إلى جنازتو فسألو عن اسمو فقاؿ: الذي يلي جلده ويصلي عليو، فلما ما

أنت عبد اهلل بن عبداهلل الحباب اسم شيطاف، يعني اسم الحية؛ ألنو يقاؿ لها: حية، فلما ىمَّ 
 بالصبلة قاؿ لو عمر: تصلي على عدو اهلل، فنزلت.

 وقيل: أراد أف يصلي عليو فجذبو جبريل.
كيف جازت تكرمة المنافق وتكفينو في قميصو؟ وأجاب : فإف قلت:  -رحمو اهلل-فقاؿ جار اهلل

 بأف في ذلك وجوىاً:
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منها أف ذلك كاف مكافأة لو على صنيع سبق، وذلك ألف العباس لما أخذ أسيراً يـو بدر لم 
يجدوا لو قميصاً، وكاف رجبلً طواالً فكساه عبد اهلل قميصو فقاؿ لو المشركوف يـو الحديبية: إنا 

لمحمد ولكن نأذف لك، وقاؿ: ال، إف لي في رسوؿ اهلل أسوة حسنة، فشكر رسوؿ اهلل ال نأذف 
 لو ذلك.

ومنها: إجابة لو إلى مسألتو، فقد كاف ال يرد سائبًل، وكاف يتوفر عن دواعي الخير والمروءة، 
 ويأمر بعادات الكراـ.

لك أف تكفنو في بعض ومنها: أف ذلك إكراماً البنو الرجل الصالح، فقد روي أنو قاؿ لو: أسأ
 قمصانك وأف تقـو على قبره، ال تشمت بو األعداء، وعلماً باف تكفينو ال ينفعو مع كفره.

ومنها: أف إلباسو لو لطف لغيره، وقد روي أنو قيل لو: لم وجهت إليو بقميصك و ىو كافر، 
إلسبلـ كثير فقاؿ: ))إف قميصي لن يغني عنو شيئاً من اهلل، وإني آمل من اهلل أف يدخل في ا

 بهذا السبب((.
فيروى أنو أسلم ألف من الخزرج لما رأوه طلب االستشفاع ] االستشفاء [ بثوب رسوؿ اهلل ، 

وألف في ترحمو استغفاره دعاء إلى التراحم والتعاطف؛ ألنهم إذا رأوه يترحم على من يظهر 
 حتماً عليو. اإليماف دعا ذلك المسلم إلى أف يتعطف على من واطى قبلو لسانو، ورآه

 فإف قيل: كيف استجاز الصبلة عليو؟
قاؿ الحاكم والزمخشري: لم يتقدـ نهي عن الصبلة عليهم، وكانوا يجروف مجرى المسلمين 

 لظاىر إيمانهم.
قاؿ الحاكم: وىذا أمر شرعي، ويجوز أف يختلف فيو األمر، وصحح ىذا، وقيل: لم يعلم 

 نفاقو. وقيل: جوز أنو تاب.



 ية الكريمة أحكاـ ـ:وثمرة ىذه اآل
األوؿ: انو ال تجوز الصبلة على الكافر، وذلك إجماع، وأنو ال يجوز القياـ على قبره إكراماً لو؛ 

 ألنو المراد بقولو: }َوالَ تَػُقْم َعَلى قَػْبرِِه{.
 وقيل: أراد ال تولي دفنو.
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في اآلية داللة على أنها  وأما استنباط وجوب الصبلة على المؤمن من ىذه اآلية فقاؿ الحاكم:
مشروعة، لوال ذلك لما خص الكافر بالنهي، واالحتجاج على الوجوب بالخبر، وىو قولو : 

))صلوا خلف من قاؿ ال إلو إالَّ اهلل، وعلى من قاؿ: ال إلو إالَّ اهلل(( واألمر للوجوب، وما خرج 
 من ىذا فبمخصص كالصبلة على المنافقين؛ فإنها خرجت باآلية.

، بحديث الذي قتل نفسو بمشاقص. وأم ا الصبلة على صاحب الكبيرة :فخارج من العمـو
 فقاؿ : ))أما أنا فبل أصلي عليو(( وبالقياس على الكافر ألنهما من أىل الوعيد،

وجوز أبو حنيفة, والشافعي ,وزيد ,وأحمد بن عيسى ,: الصبلة على صاحب الكبيرة من أىل 
 بما ذكرنا. الملة لعمـو الخبر.قلنا: مخصصة

 لم يصلّْ على أىل النهرواف، -عليو السبلـ-وروي أف علياً 
وما روى الطبري أنو صلى يـو الجمل على الفريقين :محموؿ على أنو التبس عليو المؤمن 

 بالباغي.
قاؿ في الشفاء: واإلجماع على وجوبها على الكفاية، جملو ومن أخرج الشهيد من الصبلة ػ 

: فؤل خبار. ومن قاؿ: يصلى عليو كما ىو مذىب األئمة , وأبي حنيفة، وىو مالك والشافعي ػ 
فؤلخبار، وذلك أنو روي من طريق ابن عباس أنو صلى على شهداء أحد، وبلغت التكبيرات 
على حمزة سبعين، وفي رواية أبي داود عن جابر أنو لم يصلي على شهداء أحد فرجح أىل 

أولى، وألنو يحتمل ما روي أنو لم يصل يعني بنفسو، المذىب ما روي من الصبلة؛ ألف المثبت 
 وأمر الغير لشدة ما نالهم من الجهد.

وىهنا فروع وىو أف الميت إذا كاف كافراً أو صاحب كبيرة، واضطر المسلموف إلى القياـ على 
 قبره والصبلة عليو لخوؼ يلحقهم ىل ذلك يستباح أـ ال؟

 وال نفعل إال ما ىو على صفة الصبلة. فالجواب: أف ذلك يستباح؛ لكن ال ندعو لو
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على  -عليو السبلـ-وحد الخوؼ: ما أخرجو عن حد االختيار لما روي في صبلة الحسين 
سعيد بن العاص، ويؤخذ من سبب النزوؿ، وتكفينو لعبد اهلل بن أبي حسن المكافأة على 

 من غير اآلية الكريمة . اإلحساف، وباقي الفروع ػ من صفة الصبلة وأحكامهاػ استثمارىا
 قولو تعالى:

لَِّو }لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوالَ َعَلى اْلَمْرَضى َوالَ َعَلى الَِّذيَن الَ َيِجُدوَف َما يُنِفُقوَف َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا لِ 
الَِّذيَن ِإَذا َما َأتَػْوَؾ لَِتْحِمَلُهْم َوَرُسوِلِو َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيٍل َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم، َوالَ َعَلى 

ْمِع َحَزناً َأالَّ َيِجُدوا َما يُنفِ   ُقوَف{قُػْلَت اَل َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِو تَػَولَّوا َوَأْعيُػنُػُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
ط ىذه اآلية الكريمة قاضية بنفي الحرج وىو اإلثم على من ترؾ الجهاد لهذه األعذار ؛بشر 

 النصيحة هلل ولرسولو.
 وقد فسر الضعف بالعجز لكبر أو زمانة، أو ضعف بنية.

 وفسر المرضى] المرض[: بأف يقعده، وتدخل فيو كل علٍة.
قيل: ال إف كاف خفيفاً ال يُقعد، وىل يفسر بأف يؤلمو الخروج أو بأف يخشى زيادة علة كما قيل 

 ( ..................1)في التيمم، لعل األوؿ أرجح قياساً على الضعفاء 
والعذر الثالث :عدـ الوجود لما يحتاج إليو من النفقة والمركوب ذكره الحاكم، وقد ذكر في 

شرح القاضي زيد أف الراحلة شرط في الجهاد، وىل يأتي الخبلؼ الذي في الحج فيمن كاف 
يل في قولو تعالى: ( ..............، وقد تقدـ ما ق2قوياً على المشي ىل يقـو مقاـ الراحلة )

 }انِفُروا ِخَفافاً َوثَِقااًل{ وإنما ينتفي الخروج إذا نصحوا هلل ولرسولو .
 نصحوا هلل أي : نصحوا أولياءىم.

وقيل: بالمواالة لهم، وأف يريد لهم مثل ما يريد لنفسو عن أبي مسلم، وقيل: بالدعاء لهم ونفِع 
 أىِل الخارجين بما أمكن.

 .وقيل: بالدعاء إلى اهلل
__________ 

 ( ػ بياض في األصل1)
 ( ػ بياض في األصل2)
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قاؿ الحاكم: وفي اآلية داللة على أف النصح في الدين واجب، وأنو يدخل في ذلك األمر 
 بالمعروؼ والنهي عن المنكر، والشهادات واألحكاـ والفتاوى، وبياف األدلة.



َسِبيٍل{ يدؿ على أف المستودع والوصي، والملتقط ال  وقولو تعالى: }َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمنْ 
 ضماف عليهم، مع عدـ التفريط، وأنو ال يجب عليهم الرد بخبلؼ المستعير.

وقولو تعالى: }َوالَ َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما َأتَػْوَؾ لَِتْحِمَلُهْم قُػْلَت الَ َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِو تَػَولَّوا 
ْمِع َحَزنًا{ ىذه في العادـ للوجود، والطالب لئلعانة، ولم تحصَّل لو، وال َوَأْعيُػنُػُهْم  َتِفيُض ِمَن الدَّ

 حرج عليو، وفيو إشارة إلى أف المعونة إذا بذلت لو من اإلماـ لزمو الخروج، والنظر في أمرين:
راء الماء ػ األوؿ: إذا بذؿ غير اإلماـ ىل يلزمو القبوؿ ػ ويفرؽ بينو وبين بذؿ الماؿ للحج، وش

 أو ال يجب.
 والثاني: ىل يجب عليهم سؤاؿ المعونة حيث يلزمهم القبوؿ؟

 ( ............1أما جواب السؤاؿ لئلماـ فجوازه ظاىر، وجواب األوؿ )
وفي اآلية داللة على جواز البكاء، وإظهار الحزف على فوات الطاعة، وإف كاف معذورًا، وسبب 

َعَفاِء{ أف عبد اهلل بن زائدة وىو ابن أـ مكتـو جاء إلى رسوؿ اهلل نزوؿ قولو: }لَْيَس َعَلى الضُّ 
وقاؿ: إني شيخ ضرير، نحيف الجسم خفيف الحاؿ فهل لي من رخصة في التخلف عن 

 الجهاد، فسكت النبي فنزلت :عن الضحاؾ.
 وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو: عن قتادة.

َأتَػْوَؾ لَِتْحِمَلُهْم{ قيل: نزلت في جماعة من ضعفاء  وقولو تعالى: }َوالَ َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما
 المسلمين.

 وقيل: في سبعة نفر من قبائل شتى.
 وقيل: في جماعة من األشعريين، منهم أبو موسى األشعري.

 قولو تعالى:
 ا َمَع اْلَخَواِلِف{}ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُىْم َأْغِنَياُء َرُضوا بَِأْف َيُكونُو 

 إلى قولو تعالى:
ُهْم ِإنػَُّهْم رِْجٌس{.  }فََأْعِرُضوا َعنػْ

 وقولو تعالى:
__________ 

 ( ػ بياض في األصل .1)
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ُهْم فَِإفَّ اللََّو الَ يَػْرَضى َعِن اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيَن{  }فَِإْف تَػْرَضْوا َعنػْ
،وأصحابهما وكانوا ثمانين رجبلً من المنافقين، قيل: نزلت في جد بن قيس، ومعتب بن قشير

 فقاؿ حين قدـ المدينة: ))ال تجالسوىم وال تكلموىم((.
 وقيل: جاء عبد اهلل بن أبي يحلف ال يتخلف عنو أبداً.

 وقد دلت على أحكاـ:
 األوؿ: وىي لزـو االستخفاؼ بالكافر؛ ألف المعنى فأعرض عنهم إعراض استخفاؼ.

قصدوا أنهم ال يؤبوف وال يعاتبوف فبل تعاتبوىم؛ ألف العتاب ال يجدي فيهم وقيل: فأعرضوا كما 
 ؛ ألنهم رجس : أي نجس، فمعاتبتهم كمعالجة النجس وتقليبو؛ فإنو ال يزداد إال نتنًا.

ومن أمثالهم إنما يعاتب األديم ذو البشرة. والمعاتبة المعاودة، أي : إنما تعاد إلى الدباغ ما 
 سلمت بشرتو.

ه األديم طاىرة :تضرب مثبلً لمن ينفع فيو العتاب، وىذا دليل على أف األمر بالمعروؼ وبشر 
 والنهي عن المنكر إذا عرؼ أنو ال يؤثر أنو يكوف منهي عنو، وفي ىذا قوالف للفقهاء:

 أحدىما: أنو ال يحسن؛ ألنو يكوف عبثاً.
الى في سورة األعراؼ: }ِلَم والثاني: اختاره في االنتصار أنو ال يجب ويبقي الحسن لقولو تع

بُػُهْم َعَذاباً َشِديداً قَاُلوا َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُّْكْم{.  َتِعُظوَف قَػْوماً اللَُّو ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذّْ
الحكم الثالث من األحكاـ: أف الكافر نجس؛ ألنو تعالى وصفهم أنهم رجس، والرجس 

 ومالك. النجس، وىذا قوؿ الهادي, والناصر., والقاسم,
وقاؿ المؤيد باهلل ,والمنصور باهلل, وأبو حنيفة ,والشافعي,: إف الكافر طاىر، و إنما المراد 

 وصفهم بالرجس لخساستهم، وىذا الذي صححو األمير الحسين، وقد تقدـ ذكر ذلك.
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لى أخبر الحكم الرابع: أنو ال يجوز تعظيم الكافر، ويأتي مثلو من استحق الوعيد؛ ألف اهلل تعا
أنو ال يرضى عنو، والمراد بالرضاء عنو إرادة مدحو وتعظيمو، والرضا بالفعل إرادة إيجاده ذكر 

ىذا الحاكم، وال إشكاؿ أف الرضا بالفعل القبيح: يكوف قبيحاً، فيكوف الرضا بالكفر كفرًا، 
بُوُه فػَ  َعَقُروَىا{ وبالفسق فسقاً، وقد يستدؿ على ىذا بقولو تعالى في سورة الشمس: }َفَكذَّ

فأضاؼ العقر إليهم لما رضوا بو، والعاقر واحد، وبقولو تعالى في سورة النساء: }َوَقْد نَػزََّؿ 
َحتَّى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْف ِإَذا َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّو ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستَػْهَزأُ ِبَها َفبلَ تَػْقُعُدوا َمَعُهْم 

ُلُهْم{. َيُخوُضوا ِفي َحِديثٍ   َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإذاً ِمثػْ



 وأما الرضا عن الفاعل فاختلفوا ىل يكوف رضا بالفعل أـ ال؟
 قاؿ في التهذيب: وعن أبي علي أنو يكوف رضا بالفعل.

 وقاؿ أبو ىاشم: ال يكوف رضا بالفعل، وصححو الحاكم،
مذىب أنو يكوف ( فال1وعلى ىذا تفريع وىو في مدح الظلمة، ونحوىم من أىل الكبائر )

معصية، إال أف يكوف تقية أو يفعل ذلك لمصلحة ويُػَوِري بو، فإف لم يكن كذلك لم يكن رضا 
بالمعصية على قوؿ أبي ىاشم، وعلى قوؿ أبي علي يكوف رضا بالفعل، فيكفر إف رضي بو 

 بتعظيم الكافر، ويفسق إف رضي بتعظيم الفاسق.
( 2، فإنو يكفر على قوؿ أبي علي، وقد ذكره )وقد فرع على ىذا :مدح الظلمة على المنابر

............................ال على قوؿ أبي ىاشم؛ فإف تعظيم الظالم ال يكوف رضا بكفره، 
ولو عظمو لمصلحة كرجوى اإلسبلـ أو نصرة الدين ونحو ذلك، جاز كما أنو رفع لعدي بن 

تقدـ، ولعل الخبلؼ إذا مدحو ألجل  حاتم المخدة ,وىم بالصبلة على عبداهلل بن أبي على ما 
 كفره أو عظَّمو ألجل كفره ال إذا مدحو ألمر آخر.

 قولو تعالى:
 }اأَلْعَراُب َأَشدُّ{

__________ 
 ( ػ بياض في األصل .1)
 ( ػ بياض في األصل.2)
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 قيل: أراد من سكن البادية، وذلك لبعدىم عن سماع الشرائع، ومبلبسة أىل الحق، وفي ىذا
 إشارة إلى ذـ سكوف البادية، وىو يطابق قولو : ))من بدا فقد جفا((.

 قولو تعالى:
 }َوِمَن اأَلْعَراِب َمْن يَػتَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغَرمًا{

أي : ال يقصدوف بو الثواب، بل يعدونو كالعقوبة، وفي ىذا دليل على أف اإلنفاؽ إنما يجزي إذا 
ى ال إذا قصد التقية والرياء ، ولو قصد القربة مع تخصيص قصد الثواب، وامتثاؿ أمر اهلل تعال

القريب، والمحسن جاز وىو يطابق قولو تعالى في سورة الليل: }َوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة 
 ُتْجَزى، ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِو رَبِّْو اأَلْعَلى{.

 قولو تعالى:



 ِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َويَػتَِّخُذ َما يُنِفُق قُػُربَاٍت ِعْنَد اللَِّو َوَصَلَواِت الرَُّسوِؿ{}َوِمَن اأَلْعَراِب َمْن يُػْؤِمُن بِاللَّ 
قيل: عطف الصلوات على قولو ما ينفق أي : يتخذ ما ينفق قربات، و كذلك صلوات الرسوؿ 

 بسبب اإلنفاؽ، يتخذىا قربة، أي : تُػَقرِبُُو إلى اهلل عن أبي مسلم.
ة على قربات، أي : يتخذوف اإلنفاؽ ألجل القربة، وألجل صلوات الرسوؿ وقيل: إنها معطوف

عن أبي علي؛ ألف الرسوؿ كاف يدعو للمتصدقين بالخير والبركة، كقولو : )) اللهم صل على 
 آؿ أبي أوفى((

وىو يستثمر من ىذه مسألة :وىي أف من قصد بإخراج الزكاة القربة إلى اهلل بأداء الواجب، 
 ، والنماء في الزرع ,والصرؼ اآلفات أجزتو، فبل يقاؿ: إنو مشرؾ، فبل تجزيو.وحصوؿ البركة

 قولو تعالى:
 }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة{

 ىذا داللة :على وجوب صدقة من الماؿ، لكن الداللة مجملة.
 قاؿ أبو علي ,وأكثر المفسرين: المراد الصدقة المفروضة، وصححو الحاكم.

 قة الفطر.وعن عكرمة: ىي صد
وعن الحسن ,واألصم: ليس في المفروضة بل كفارة للذنوب التي أصابوىا، وبياف ىذا المجمل 

 من جهة السنة، في بياف المأخوذ منو.
 قولو تعالى:
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َحاَرَب اللََّو َوَرُسوَلُو ِمْن }َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجداً ِضَراراً وَُكْفراً َوتَػْفرِيقاً بَػْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوِإْرَصاداً ِلَمْن 
َمْسِجٌد ُأسَّْس قَػْبُل َولََيْحِلُفنَّ ِإْف َأرَْدنَا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّو َيْشَهُد ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف، الَ تَػُقْم ِفيِو َأَبًدا لَ 

ِحبُّوَف َأْف يَػَتَطهَُّروا َواللَُّو ُيِحبُّ َعَلى التػَّْقَوى ِمْن َأوَِّؿ يَػْوـٍ َأَحقُّ َأْف تَػُقوـَ ِفيِو ِفيِو رَِجاٌؿ يُ 
 اْلُمطَّهّْرِيَن{.

سبب نزولها: أف بني عمرو بن عوؼ لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسوؿ اهلل أف يأتيهم فأتاىم 
وصلى فيو، فحسدىم إخوانهم بنو َغْنم بن عوؼ، وقالوا: نبني مسجداً ونرسل إلى رسوؿ اهلل 

بو عامر الراىب إذا قدـ من الشاـ ليثبت لهم الفضل والزيادة يصلي فيو، ويصلي فيو أ
]والريادة[على إخوانهم، وىو الذي سماه رسوؿ اهلل الفاسق، وقاؿ لرسوؿ اهلل يـو أحد: ال أجد 
قوماً يقاتلونك إال قاتلتك معهم، فلم يزؿ يقاتلو إلى يـو حنين، فلما انهزمت ىوازف خرج ىارباً 

لمنافقين أف يستعدوا فإني ذاىب إلى قيصر وآتي بجنود ونخرج إلى الشاـ، وأرسل إلى ا



محمداً وأصحابو من المدينة، فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء وقالوا للنبي: بنينا مسجدًا 
لذي العلة والحاجة، والليلة المطيرة ، والشاتية، ونحن نحب أف تصلي فيو، وتدعو لنا بالبركة، 

حاؿ شغل، وإذا قدمنا إف شاء اهلل صلينا فيو(( فلما قفل من غزوة فقاؿ: ))أنا على جناح سفٍر و 
تبوؾ سألوه إتياف المسجد، فنزلت عليو، فدعا بمالك بن الدُّخشم, و معن بن عدي، وعامر بن 

السكر، ووحشي ,قاتل حمزة وقاؿ لهم: ))انطلقوا إلى ىذا المسجد الظالم أىلو فاىدموه 
و كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة، والمعنى بقولو: واحرقوه(( ففعل وأمر أف يتخذ مكان

 }ِضَرارًا{ أي : مضارة إلخوانهم أصحاب مسجد قباء ، وقولو: }وَُكْفرًا{ يعني تقوية للنفاؽ.
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وقولو تعالى: }َوتَػْفرِيقاً بَػْيَن اْلُمْؤِمِنيَن{ أي : ليفرقوا بين المؤمنين الذين كانوا يصلوف في مسجد 
دوا اختبلؼ كلمتهم، وقولو تعالى: }َوِإْرَصاداً ِلَمْن َحاَرَب اللََّو{ أي : إعداداً لمن قباء فأرا

حارب اهلل، وىو الراىب؛ ألنهم أعدوه لو ليصلي فيو ويظهروا على رسوؿ اهلل ، وقولو تعالى: 
ة ابن }َلَمْسِجٌد ُأسَّْس َعَلى التػَّْقَوى{ قيل: أراد مسجد قباء، عن ابن عباس، والحسن، وعرو 

 الزبير، وابن زيد، ورجحو الزمخشري,قاؿ: ألف الموازنة بين مسجدي قباء أوقع.
وقيل: مسجد رسوؿ اهلل ، عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت، واألصم، وأبي 

 علي.
 وعن النبي : ))ىو مسجدي ىذا(( رواه أبو سعيد الخدري، وأبي بن كعب.

 ، عن أبي مسلم.وقيل: كل مسجٍد أريد بو وجو اهلل
 ولهذه اآلية ثمرات:

األولى: أف مساجد الكفار ال تكوف مساجد، وال حرمة لها، وقد قاؿ المنصور باهلل في 
المهذب: مساجد الباطنية, والمشبهة, والمطرفية,, والمجبرة, ال حكم لها ,وال حرمة، وال 

 يصح الوقف عليها، وخرب المنصور باهلل كثيراً منها وسبل بعضها.
 وقاؿ أبو مضر عن أبي طالب: إف الوقف على مساجد المشبهة يباع للمصلحة.

قيل الفقيو محمد بن يحيى : بناء على أف الواقف َجِهَل , أو يأخذه تضميناً، وإالَّ عاد إلى 
 مالكو.

كذلك حكى القاضي يوسف عن أبي طالب: أنو ال يصح الوقف على مساجد المشبهة 
كمو حكم مسجد الضرار الذي أمر بهدمو وإحراقو، وما حكى عن والمجبرة، وأنو يباع؛ ألف ح

 أبي طالب: أف المشبو إذا بنى مسجداً كاف مسجدًا ففيو نظر، وىو يحتاج التأويل.



ولو كاف ماؿ الظالم مستغرقاً لغرماء معروفين ثم سبل في ملكو مسجداً :ال يصح تسبيلو؛ ألنو 
وقف وىو مستغرؽ مطالب بالدين لم يصح  مطالب، وقد ذكر بعض المشرعين للمذىب أف من

 وقفو :كمن صلى وصبي يغرؽ.
قاؿ جار اهلل: وقيل :كل مسجٍد بني مباىاة, ورياء ,وسمعة ,أو لغرض سوى ابتغاء وجو اهلل، أو 

 بماؿ غير طيب فهو الحق بمسجد الضرار.
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د بني فبلف لم قاؿ: وعن شقيق أنو لم يدرؾ الصبلة في مسجد بني عامر، فقيل لو: مسج
يصلوا فيو بعد، فقاؿ: ال أحب أف أصلي فيو فإنو بني ضرارًا، وكل مسجد بني ضراراً ,أو رياء 

 ,أو سمعة :فهو ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارًا.
 :أنو أمر أف ال يبنى في مدينة مسجدين يضار أحدىما صاحبو. -رضي اهلل عنو-وعن عمر 

ة المسجد شرط؛ ألف النية ىي التي تميز بين األفعاؿ، وفي اآلية الثانية: أف نية القربة في عمار 
داللة على فضل المسجد الموصوؼ بهذه الصفة، وقد أفرد الحاكم باباً في فضل مسجد 

 رسوؿ اهلل ، وفضل مسجد قباء.
دًا{ الثالثة: أنو ال يجوز تكثير سواد الكفار، ذكر ذلك الحاكم؛ ألنو قاؿ تعالى: }الَ تَػُقْم ِفيِو َأبَ 

 وأراد بالقياـ الصبلة، وقد جاء الحديث صريحاً وىو قولو : ))من كثر سواد قـو فهو منهم((.
وروي أف بني عمرو بن عوؼ:سألوا عمر أف يأذف لمجمع بن حارثة أف يؤمهم في مسجد قباء، 

، فواهلل لقد صلي ت فقاؿ:ال أليس بإماـ مسجد الضرار؟ فقاؿ: يا أمير المؤمنين، ال تعجل عليَّ
بهم واهلل يعلم إني ال أعلم ما أضمروا فيو، ولو علمت ما صليت معهم فيو فَػَعَذرَُه وصدَّقو، 

 وأمره بالصبلة بقومو.
الرابعة: أف الطهارة مشروعة؛ ألف اهلل تعالى قاؿ: }َواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمطَّهّْرِيَن{ قيل: أراد الطهارة 

عن أبي علي، وقد روي أنو قاؿ ألىل قباء:  للصبلة من اإلحداث، والجنابة، وتطهير الثياب
))إف اهلل أثنى عليكم في طهوركم، فماذا تفعلوف؟(( قالوا: نتوضأ من الحدث، ونغتسل من 

 الجنابة، ونتبع الحجارة الماء، فقاؿ: ))ىو ذاكم فعليكموه((.
 وقيل: كانوا ال يناموف الليل على جنابة، ويتبعوف الماء أثر البوؿ.

 تطهر من الذنوب.وعن الحسن: ال
 وقيل: يحبوف أف يتطهروا بالحمى المكفرة لذنوبهم فحموا عن آخرىم.



 قولو تعالى:
 }ِإفَّ اللََّو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأفَّ َلُهُم اْلَجنََّة{
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بالسيف ,وقد يكوف باللساف، قيل: ىذا إشارة إلى الجهاد بالنفس والماؿ، والجهاد :قد يكوف 
 وذلك إظهار الحجج واألدلة.

 قاؿ الحاكم: وموقعو أبلغ؛ ألف الجهاد تابع لو.
 وقيل: أراد العبادات المالية والبدنية، والدالالت مجملة.

 وقولو تعالى:
 }فَػيَػْقتُػُلوَف َويُػْقتػَُلوَف{

 خبر يراد بو األمر.
 وقولو تعالى:

 }التَّائُِبوَف{
 لتائبوف، وفي قراءة ابن مسعود: التائبين ػ بالياء ػ إلى آخرىا بدالً من المؤمنين.والمعنى :ىم ا

 وقيل: نصب على المدح.
 وقولو تعالى:
 }السَّاِئُحوَف{

أراد الصائمين؛ ألنهم منعوا أنفسهم من الشهوات كالسائح في األرض في منع نفسو من ذلك، 
 , ومجاىد، وسفياف بن عيينة.عن ابن مسعود, وابن عباس، وسعيد بن جبير،والحسن

.))  وروي عن النبي أنو قاؿ: ))سياحة أمتي الصـو
 وقاؿ الحسن: الذين صاموا عن الحبلؿ وأمسكوا عن الحراـ.

 وقيل: ىم الغزاة ألنهم يسيحوف في األرض :عن عطاء.
 وقيل: ىم طلبة العلم :عن عكرمة.

 إليماف وىي إحدى عشرة خصلة.وقيل: السائر في األرض لوجو من وجوه البر، وىذا صفات ا
 وقولو:

 }َواْلَحاِفُظوَف ِلُحُدوِد اللَِّو{
 يشتمل ما تقدمو وما عدا ما ذكر من األوامر والنواىي.

 قولو تعالى:



يََّن َلُهْم }َما َكاَف لِلنَِّبيّْ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْف َيْستَػْغِفُروا لِْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا ُأْوِلي قُػْرَبى ِمْن بَػْعِد مَ  ا تَػبػَ
مَّا تَػبَػيََّن َلُو َأنػَُّهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيِم، َوَما َكاَف اْسِتْغَفاُر ِإبْػَراِىيَم أِلَبِيِو ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإيَّاُه فَػلَ 

وَّاٌه َحِليٌم{. ََ  َأنَُّو َعُدوّّ لِلَِّو تَػبػَرََّأ ِمْنُو ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم اَل
 ختلف في سبب نزولها على أقواؿ:النزوؿ: ا

الشهادة فأبى، فقاؿ: ))ال  -عليو السبلـ-فقيل: نزلت في شأف أبي طالب لما طلبو الرسوؿ 
 أزاؿ أستغفر لك ما لم أنو(( فنزلت.

قاؿ الزمخشري, و الحاكم: وىذا ال يصح؛ ألف موت أبي طالب كاف قبل الهجرة، وىذه نزلت 
 بالمدينة آخر ما نزؿ.
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 قاؿ الحاكم: وألنو ال يستغفر إال بإذف، قاؿ: وألنَّا قد بينا ما يدؿ أفَّ أبا طالب مات مسلماً.
وقيل: إنو لما افتتح مكة زار قبر أمو باألبواء ، ثم قاـ مستعبرًا فقاؿ: ))إني استأذنت ربي في 

 زيارة قبر أمي فأذف لي، واستأذنتو في االستغفار لها فلم يأذف لي((.
غفر ألبيو، وقيل: قاؿ المسلموف: ما يمنعنا أف نستغفر آلبائنا وقرابتنا، وقد استغفر وقيل: است

إبراىيم ألبيو فنزلت، وقد دلت على تحريم االستغفار للمشرؾ بعد أف ظهر شركو، وجوازه قبل 
 ظهور الشرؾ على الظاىر.

 قاؿ الحاكم: وال خبلؼ في تحريمو شرعًا.
 قاؿ أبو ىاشم: ويجوز عقبًل.

 أبو علي: ال يجوز. وقاؿ
 وأما استغفار إبراىيم صلى اهلل عليو آلبيو أزر.

 فقيل: إف أزر وعد إبراىيم أف يتوب فقاؿ إبراىيم: اللهم اغفر ألبي، وفاء بما وعد.
وقيل: الواعد إبراىيم وعد أباه آزر أف يستغفر لو، ىذا يوافق قراءة الحسن، وعدىا أباه ػ 

 ترجيو إلسبلمو.بواحدة من أسفل ػ وكاف ذلك مع 
قاؿ جار اهلل: ويجوز أف يظن أنو ما داـ يُرجى منو اإلسبلـ جاز االستغفار لو على أف امتناع 
جواز االستغفار للكافر إنما علم بالوحي؛ ألف العقل يجوّْز أف اهلل يغفر لو، أال ترى إلى قولو 

 لعمو: )) ألستغفرف لك ما لم أنو((.
فبلناً يستغفر آلبائو المشركين، فقاؿ: ))ونحن نستغفر لهم(( وعن الحسن :قيل: لرسوؿ اهلل إف 

 فنزلت.



وفي ىذه الحكايا من بكاء النبي حين زار قبر أمو، ورقة إبراىيم في أف وعد أباه باالستغفار 
 :داللٌة على جواز ذلك، فإنو ليس بمواالة.

لما قتل أبوه  وفي حديث قتل عتبة بن عبد شمس يـو بدر أف ابنو أبا حذيفة وكاف مسلماً 
,وأخوه ورآىم يجروف بأرجلهما ليطرحا في القليب مع القتلى أنو تغير وجو أبي حذيفة فقاؿ : 

 ))مالك؟(( فقاؿ: كنت أحب أف يموت أبي على اإلسبلـ، ولم ينكره .
 قولو تعالى:

 }ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم أَلوَّاٌه َحِليٌم{
 ( :1األواه من التأوه والحزف، قاؿ الشاعر )

 ما قمت أرحلها بليلٍ  إذا
__________ 

 ( ػ المثقب العبدي1)
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 تأوه آىة الرجل الحزين
 

 وللمفسرين أقواؿ: قيل: ىو الخاشع المتضرع.
 وقيل: التائب.
 وقيل: الفقيو.

 وقيل: كثير الذكر هلل، وقيل: معلم الخير.
بي يوسف، وأبي وقد يستدؿ بها على أف من تأوه في الصبلة لم تبطل ، وىذا محكي عن أ

 بذلك. -عليو السبلـ-جعفر :أنو إذا قاؿ آه لم تبطل صبلتو؛ ألف اهلل تعالى مدح إبراىيم 
ومذىب األكثر بطبلنها سواء قاؿ آه أو أوَّه ؛ ألف ذلك من كبلـ الناس، ولم يذكر اهلل أف تأوه 

يم من يصفح عن كاف في الصبلة، فوصف اهلل إبراىيم بالحلم ألف الحل  -عليو السبلـ-إبراىيم 
 الذنب.

ويروى أف أباه لما قاؿ: ألىجرنك، قاؿ: سبلـ عليك، وأراد بالسبلـ سبلـ توديع ومباركة كقولو 
ـٌ َعَلْيُكْم اَل نَػْبَتِغي اْلَجاِىِليَن{.  تعالى: }لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسبَل

 اُلوا َسبَلمًا{.وقولو تعالى: }َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اْلَجاِىُلوَف قَ 
 وروي أف رجبلً آذاه وشتمو فقاؿ: ىداؾ اهلل.



 قولو تعالى:
 }َلَقْد تَاَب اللَُّو َعَلى النَِّبيّْ َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتػَّبَػُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة{.

الَظْهر حتى كاف النزوؿ: نزلت في غزوة تبوؾ وما لحق المسلمين فيها من العسر، وذلك في 
العشرة يتعاقبوف على بعير واحد، وفي الزاد تزودوا التمر المدِود والشعير المسوس، وبلغت بهم 

الشدة إال أف اقتسم التمرة اثناف، وربما مصها الجماعة ليشربوا عليها الماء ، وفي عسرة من 
رة القيظ والجدب الماء حتى نحروا اإلبل، واعتصروا فرثها، وفي شدة من الزماف وذلك لحرا

 والقحط.
 وثمرة ىذه اآلية الكريمة:

 بياف فضل المهاجرين واألنصار.
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قاؿ الحاكم: وعلى فضل عثماف خصوصاً؛ ألنو جهز جيش العسرة بماٍؿ لم يبلغ غيره مبلغو، 
وقد جمع اهلل تعالى بين ذكر النبي وبين ذكرىم، ووصفهم باتباع النبي، وخبره تعالى صدؽ، 

القطع على صفاء سريرتهم، ووجوب مواالتهم، تم كبلـ الحاكم، فتكوف الترضية على فوجب 
 من كاف من ىؤالء أحوط من التوقف؛ لئبل نخل بالمواالة رضي اهلل عنهم.

 قولو تعالى:
 }َوَعَلى الثَّبلَثَِة الَِّذيَن ُخلُّْفوا{

ؾ، وىؤالء الثبلثة عم : كعب المعنى :وتاب على الثبلثة الذين خلفوا، أي : تخلفوا عن غزاة تبو 
 بن مالك، ومرارة بن الربيع، وىبلؿ بن أمية.

قيل: كاف ذلك في وقت شديد الحر، قيل: كاف ألحدىم أرض فتخلف في عمارتها، واآلخر 
قريب العرس، ولم يكن للثالث أىل وال ماؿ، وفي سبب النزوؿ أنو نهى عن كبلمهم، فهجرىم 

 وبتهم، وكاف ذلك بعد خمسين يوماً من توبتهم.القريب والبعيد، حتى قبل اهلل ت
 وتأخير إظهار قبوؿ التوبة لمصلحة.

وفي اآلية :داللٌة على التحريض على الغزو، وعلى الشدة على من فعل الخطيئة، وعلى قطع من 
 تلهى عن الطاعة.

إال  وعن الحسن: بلغني أنو كاف ألحدىم حائط خير من مائة ألف، فقاؿ: يا حائطاه ما خلَّفني
ظلك، وانتظار ثمرؾ اذىب فأنت في سبيل اهلل, ولم يكن ألحد ىم إال أىلو فقاؿ: يا أىبله ما 

بطأني إال الضن بكم واهلل ألكابدف المفاوز حتى ألحق برسوؿ اهلل ولم يكن لآلخر إال نفسو 



 فقاؿ: يا نفس ما خلفني إال حب الحياة واهلل ألكابدف الشدائد حتى ألحق برسوؿ اهلل .
 لو تعالى:قو 

ْىِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اأَلْعَراِب َأْف يَػَتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِؿ اللَِّو َوالَ يَػْرَغُبوا  َِ }َما َكاَف أَل
الَ َيطَُئوَف بِأَنُفِسِهْم َعْن نَػْفِسِو َذِلَك بِأَنػَُّهْم الَ ُيِصيبُػُهْم َظَمأٌ َواَل َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اللَِّو وَ 

 َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوالَ يَػَناُلوَف ِمْن َعُدوٍّ نَػْيبًل ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِو َعَمٌل َصاِلٌح{.
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 -ثمرات ىذه اآلية: أحكاـ:
األوؿ: تأكيد وجوب الجهاد, وأنو ال تسقطو مشقة العطش، والجوع ,والتعب، لكن اختلف 

 المفسروف :
دة: ىذا خاص برسوؿ اهلل ال يتخلف أحد عنو إال لعذر.وأما مع سائر األئمة فيجوز فعن قتا

 التخلف إال لضرورة تحصل فيتخلف أو يطالبو اإلماـ.
وعن ابن زيد: ىذا في أوؿ اإلسبلـ لقلة أىلو، فأما اآلف فقد كثروا، ويجوز التخلف، وىذا 

 نِفُروا َكافًَّة{.منسوخ بقولو تعالى: }َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف لِيَ 
 وعن األوزاعي وابن المبارؾ: ىي ألوؿ أمة وآخرىا.

الثاني: أف ما حصل بو غيظ الكفار :عد من الجهاد، وأنو يدخل في قولو تعالى: }َوالَ يَػَناُلوَف 
أنو إذا قصد غيظ الظالم فقط وعرؼ  -عليو السبلـ-ِمْن َعُدوٍّ نَػْيبًل{ وقد حكي عن الهادي 

غير ذلك، قاؿ: ىذا مما يثاب عليو، وىو يناسب قولو : ))من انتهر صاحب بدعة أنو ال يضره ب
 مؤل اهلل قلبو أمناً وإيماناً((.

 وعن المؤيد باهلل: إف ىذا غير مقصود، وال يثاب عليو، مع تيقن عدـ المضرة.
وقد  -رحمو اهلل تعالى-ومما اتفق لي :أني رأيت عابد اليمن وزاىدىم إبراىيم بن أحمد الكينعي

حصل نفي الباطنية من بيت غفر وىو يخرب جدرات في مزارع المبلحدة وقاؿ لي: فعلت 
 ذلك للدخوؿ فيما تضمنتو اآلية :) إف ذلك ليغيظهم (.

الحكم الثالث: أف دخوؿ المدد أرضهم بعد انقضاء الحرب يجعلهم من جملة الغانمين 
 علماء:يشاركونهم في الغنيمة، وىذه المسألة قد اختلف فيها ال

وخرجو أبو طالب للهادي، وىو قوؿ مالك والشافعي أف من جاء  -عليو السبلـ-فقاؿ القاسم 
بعد إحراز الغنيمة لم يشارؾ الغانمين؛ ألف النعيم يضاؼ إلى الغانمين ال إلى المدد الواصل بعد 

لَِّو ُخُمَسُو{ فلم يستثن إال الوقعة، وقد قاؿ تعالى: }َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفَّ لِ 



الخمس، وألنو لما فتح خيبر، وكاف قد بعث أباف بن سعيد على سرية قبل نجد، ثم قدـ أباف 
 إلى خيبر بعد فتحها وطلب أف يقسم لو رسوؿ اهلل فلم يقسم لو.
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كفار مما وقاؿ أبو حنيفة وأصحابو: إف المدد يشاركوف ولو جاءوا بعد الوقعة؛ ألف وطء أرض ال
 يغيظهم، ولكن إنما يشاركوف إذا دخلوا قبل القسمة، ولم تدخل الغنيمة دار اإلسبلـ.

قاؿ في الكشاؼ: وقد أسهم رسوؿ اهلل البني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب، وأخذ أبو 
 بكر الصديق بخمسمائة نفس فلحقوا بعدما فتحوا فأسهم لهم.

 مفهومو ػ أف ذلك إجماع والكبلـ فيو محتمل. قاؿ في الشرح : ويشاركوف في األراضي ػ
 قولو تعالى: }َوالَ َيطَُئوَف َمْوِطئًا{ يحتمل بو ] أنو[ : أراد الدوس باألرجل والحوافر.

-قاؿ جار اهلل: ويجوز أف يراد بالوطء : اإليقاع واإلبادة ال الوطء باألقداـ والحوافر، كقولو 
جٍّ (( ووجّّ محلو بالطائف والمعنى :آخر غزوة لرسوؿ : ))آخر وطئة وطأىا اهلل بو -عليو السبلـ

 اهلل
 قولو تعالى:

ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَػَفقَُّهوا ِفي  يِن َولِيُنِذرُوا }َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِينِفُروا َكافًَّة فَػَلْوالَ نَػَفَر ِمْن ُكلّْ ِفْرَقٍة ِمنػْ الدّْ
 قَػْوَمُهْم{.

 اختلف المفسروف في المراد :
عن أبي علي: أف المعنى وما كاف المؤمنوف لينفروا عن أوطانهم للتفقو، بل المشروع أف تنفر ف

فرقة للتفقو، ثم ترجع إلنذار من بقي في بيتو. فالمتفقهة :ىي المبدرة، ورجحو الحاكم، فيكوف 
 النفير :لطلب العلم،

 اد.فتدؿ اآلية على وجوب النفقة، ووجوب نشر العلم، وجواز قبوؿ خبر اآلح
وقيل المعنى:وما كاف المؤمنوف لينفروا إلى الجهاد كافة بل يبقى البعض للتفقو، وإنذار قومهم 

 وىم الغزاة، وىذا مروي عن قتادة.
 قولو تعالى:

 }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَػُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة{
 ية أقواؿ للمفسرين:في ىذه اآل

 األوؿ: قوؿ الحسن واألصم، أنها نزلت قبل أف يؤمر بقتاؿ المشركين كافة.



قاؿ الحاكم: وال وجو لهذا؛ ألف تلك اآلية بياف للقتاؿ، وىذه لكيفيتو، فبل منافاة بينهما، وال 
 نسخ فيو.
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 وقيل: كاف يجاوز األقرب تجلدًا، ويرى عدـ المباالة بو.
 اكم: وال وجو لو ألنو كاف يخرج بأمر اهلل تعالى.قاؿ الح

القوؿ الثالث :الذي عليو أكثر المفسرين ,وابن عباس, وأبو علي، وصححو الحاكم أف ىذا 
 تعليم بكيفية الجهاد، وأنو يجب البداية باألقرب.

 فيظهر من ثمرات اآلية حكماف:
ذا قاؿ تعالى: }َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك األوؿ: أنو يجب البداية بقتاؿ األقرب داراً أو نسباً، له

األَقْػَربِيَن{ وإنما وجب البداية في األقرب؛ ألف في التعرض لؤلبعد وترؾ األقرب تهمة، وألف 
ضرر األقرب بببلد المسلمين أكثر، وقد قيل: أراد تعالى قريضة ,والنظير, وخيبر, وفدؾ، :عن 

 ابن عباس.
، وكانوا يسكنوف الشاـ، وى م أقرب إلى المدينة من العراؽ وكاف الحسن إذا سئل وقيل: الرـو

َرىم من عرب  عن قتاؿ الرـو والترؾ والديلم تبل ىذه اآلية، وقد حارب رسوؿ اهلل قومو، ثم َغيػْ
 الحجاز، ثم غزى الشاـ.

 قاؿ جار اهلل: وىكذا المفروض على أىل كل ناحية أف يقاتلوا من يليهم.
طروا إلى قتاؿ األبعد بأف يخاؼ فإنو يقاتل األبعد إف لم قاؿ الحاكم, والزمخشري: إال أف يض

 يمكن الجمع بين ذلك.
 ويتعلق بهذا الفرع حكم وىو: إذا كاف ثم كفار وبغاة أيهم أحق بتقديم الجهاد.

: أنو يقدـ ما خشي  -رضي اهلل عنهم-والجواب عن ىذا مما فهم من مضموف كبلـ العلماء
إزالتو، ثم البغاة ألنهم في دار اإلسبلـ، وىي أقرب إلى مضرتو للمسلمين، ثم ما رجي حصوؿ 

 المسلمين من دار الكفر.
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قاؿ المؤيد باهلل ,والحنفية: وألف المعصية في دار اإلسبلـ أغلظ من المعصية في دار الكفر،  
كالمعصية في المسجد وغيره وىذا محتمل ألف كبر المعصية بالكفر أعظم من كبرىا 



الثاني: وجوب الغلظة على الكفار، وذلك قد يكوف بالقوؿ والفعل، فيلـز من  بالفسق.الحكم
ذلك :أف الجهاد قد يكوف بالسيف واللساف ويدخل في ذلك العداوة والقتل واألسر، ومن ىذا 

مد: قولو تعالى في سورة النور: }َوالَ تَْأُخذُْكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّو{ وقولو تعالى في سورة مح
}َفبلَ َتِهُنوا{ فهذا حيث ال تكوف المبلطفة أقرب إلى االستدعاء إلى الهداية، وعليو قولو تعالى 

ُر َأْو َيْخَشى{  في سورة طو: }فَػُقوالَ َلُو قَػْوالً لَيّْناً َلَعلَُّو يَػَتذَكَّ
 -عليو السبلـ-سورة يونس 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 َأِف اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن{}َوآِخُر َدْعَواُىْم 
قيل: آخر كبلـ كل مجلس، أو آخر كل ذكر، ىذا يدؿ على أف اختتاـ الذكر والدعاء بحمد 

 اهلل تعالى لو مزية.
 قولو تعالى:

 }ُىَو الَِّذي ُيَسيػّْرُُكْم ِفي اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر{
الحج يجب، ولو لم يتمكن إال بركوب ىذه اآلية وأمثالها :احتج بها أىل المذىب على أف 

البحر؛ ألف اهلل تعالى أمتن علينا بذلك، كما أمتن علينا بالسير في البر، وىذا قوؿ أبي حنيفة ، 
 وقد ركب أعياف الصحابة البحر في ىجرتهم إلى الحبشة، كجعفر بن أبي طالب.

 قاؿ أبو طالب: وىذا مشروط بأف يغلب على الظن السبلمة.
ي في أحد قوليو: ال يجب الحج إذا لم يتمكن إال بركوب البحر؛ ألنو مظنة وقاؿ الشافع

 العطب.
 قولو تعالى:

 }ُقْل َمْن يَػْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأَلْرِض{
 إلى آخرىا، دلت على جواز الحجاج في الدين.

 قولو تعالى:
 }َوَما يَػتَِّبُع َأْكثَػُرُىْم ِإالَّ ظَنِّا{

األوثاف، وأنها شفعاء لهم، ليس معهم إلى الظن واالقتداء بفعل آبائهم، قيل: يعني في عبادة 
 وقد استدؿ بهذه اآلية على وجوب النظر في اإللهية، وعدـ التقليد.

 قولو تعالى:
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 }َأنْػُتْم بَرِيُئوَف ِممَّا َأْعَمُل َوَأنَا بَِريٌء ِممَّا تَػْعَمُلوَف{.
 من الكفار، قيل :ىذا إذا اتهم بمحبتهم لما ىم عليو. قاؿ الحاكم: دلت على وجوب البراءة

 قولو تعالى:
 }يَا َأيػَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُّْكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر{

 إلى قولو:
ٌر ِممَّا َيْجَمُعوَف{  } فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا ُىَو َخيػْ

أف من أدركو فتلك نعمة جليلة، ينبغي الفرح بها، وأنها أبلغ من دلت على عظم حاؿ القرآف، و 
 األمواؿ، فيلـز من ىذا جواز تعليم اليتيم بعوض من مالو، وىذا جلي في صور:

وذلك نحو أف يكوف من أىل الفضل والعلم، فأما لوكاف ممن ال يعتاد تعليم القرآف فقد قيل 
 مأذوف بذلك في العادة، وال على الصبي تكليف.ليس للولي إنفاؽ مالو على تعليمو؛ ألنو غير 

 قولو تعالى:
ـْ َعَلى اللَِّو }ُقْل َأرََأيْػُتْم َما َأنْػَزَؿ اللَُّو َلُكْم ِمْن ِرْزٍؽ َفَجَعْلُتْم ِمْنُو َحَراماً َوَحبَلاًل ُقْل َأاللَُّو َأِذَف َلكُ  ْم َأ

 تَػْفتػَُروَف{
وف بو من البحيرة ,والسائبة، والوصيلة, والحاـ، قيل: نزلت في مشركي العرب، وما كانوا يتدين

ونحو ذلك، وفي ذلك داللة على تحريم ذلك، وقد جعل الحاكم ,والزمخشري تحريم الحبلؿ 
 معصية، وسيأتي ذلك إف شاء اهلل في سورة التحريم.

 قولو تعالى:
 ُقوَف{.}فَػَلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَاَؿ َلُهْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأنْػُتْم ُملْ 

 ثمرة ذلك:
 أنو يجوز أف يؤمر بالسحر ليظهر بطبلنو ، وكذا يطلب إيراد الشبهة لحلها.

 قولو تعالى:
 }َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرّْيٌَّة ِمْن قَػْوِمِو َعَلى َخْوٍؼ ِمْن ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِهْم َأْف يَػْفِتنَػُهْم{

 ذيبو.قيل: أف يفتنهم في دينهم، أو على خوؼ من تع
قاؿ الحاكم: وفي ذلك داللة على عظم حاؿ من أظهر اإليماف والحق عند شدة الخوؼ، وىذا 

المسألة وىي إظهار اإليماف مع حصوؿ القتل ونحوه، ىي حالة الفضل، ويجوز الكتم ألجل 
 المخافة كحاؿ مؤمن آؿ فرعوف.

 قولو تعالى:
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َنًة لِْلَقوْ   ـِ الظَّاِلِميَن{.}رَبػََّنا الَ َتْجَعْلَنا ِفتػْ
 قاؿ الحاكم: دلت على حسن السؤاؿ بالنجاة من الظلمة.

 قولو تعالى:
َلًة َوَأِقيُموا الصَّبَلَة{  }َواْجَعُلوا بُػُيوَتُكْم ِقبػْ

 قيل: معناه مصلى، وكانوا خائفين، وفي ذلك داللة على جواز كتم الصبلة عند الخوؼ.
 قولو تعالى:

َواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى قُػُلوِبِهْم َفبَل يُػْؤِمُنوا َحتَّى يَػَرْوا اْلَعَذاَب األَلِيَم{ ظاىر }رَبػََّنا اْطِمْس َعَلى َأمْ 
 دعا عليهم بأمرين:-صلوات اهلل عليو-الكبلـ أف موسى 

 أحدىما: طمس األمواؿ.
 والثاني: شدة القلوب؛ ألف ال يؤمنوا، والدعاء أقساـ:

الظلمة والكفار، وكفاية شرىم، وىذا جائز، فبل إشكاؿ، األوؿ: أف يسأؿ اهلل تعالى النجاة من 
َنًة لِْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن{ وغير ذلك.  وقد دؿ عليو قولو تعالى: }رَبػََّنا الَ َتْجَعْلَنا ِفتػْ

الثاني: الدعاء بالنصرة على الكفار، وذلك جائز، وقد دؿ على ذلك قولو تعالى في سورة 
 َقْوـِ اْلَكاِفرِيَن{.البقرة:}َواْنُصْرنَا َعَلى الْ 

:}رَبػََّنا -عليو السبلـ-والثالث: الدعاء بنزوؿ المضرة الدنيوية، كقولو تعالى في دعاء موسى 
 اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم{ وىذا في حق األنبياء جائز؛ ألنو ال يكوف إال بإذف من اهلل تعالى.

ز ذلك، وبوب لو باباً، وقاؿ: قد وأما في حق غيرىم فقد قاؿ النواوي في كتاب األذكار: يجو 
تظاىرت نصوص الكتاب ,والسنة، وأفعاؿ سلف األمة وخلفهم، وقد أخبر اهلل تعالى في كتابو 

وقد روى البخاري ومسلم أنو قاؿ  -صلوات اهلل عليهم-الكريم في مواضع كثيرة عن األنبياء 
الصبلة الوسطى(( ودعا على يـو األحزاب: ))مؤل اهلل بيوتهم وقبورىم نارًا، كما شغلونا عن 

الذين قتلوا القراء، وأداـ الدعاء عليهم شهراً يقوؿ: ))اللهم العن رعبلً ,وذكواف, وعصية(( 
ودعا على قريش فقاؿ: ))اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 

 يوسف(( وقد أكثر من اآلثار بدعائو ، ودعاء كثير من الصحابة.
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وأما الشيخ أبو حامد الغزالي : فقد جعل الدعاء على الغير وإف كاف ظالماً من آفات اللساف، 
 وقاؿ: يوكل أمر الظالم إلى اهلل.

قاؿ: وفي الحديث: ))إف المظلـو ليدعو على من ظلمو حتى يكافيو، ثم يبقى للظالم فضل 



 عنده يطالبو بو يـو القيامة((.
الحجاج فقاؿ بعض السلف: إف اهلل لينتقم للحجاج ممن قاؿ: وطوؿ بعض الناس لسانو في 

 تعرض لو لسانو كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمهم(( وىذا محتاج إلى التوجيو.
 أما الفضل :فالعفو ، وقد تقدـ ذكر ىذا.

الرابع: من أقساـ الدعاء: أف يدعو عليو بعدـ الهداية، وعدـ التوفيق، وأف يموت على غير 
فهذا ال يجوز، ذكر ذلك النواوي في األذكار، وقاؿ: إذا قاؿ مسلم لمسلم توبة، ونحو ذلك، 

اللهم اسلبو اإليماف عصى، وفي وكفره وجهاف: الصحيح أنو ال يكفر، وقد تأوؿ المفسروف قولو 
 تعالى في ىذا اآلية: }َفبلَ يُػْؤِمُنوا{.

كأنو أخبر أنهم ال   قاؿ الحاكم: ىذا جاٍر مجرى اإلخبار، كما يقوؿ انظر إلى الشمس تغرب،
 يؤمنوف أبداً.

وقيل: ىو عطف على قولو: ليضلوا، والبلـ في ليضلوا الـ العاقبة، كقولو تعالى: }فَاْلتَػَقَطُو آُؿ 
 ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف َلُهْم َعُدوِّا َوَحَزنًا{ قاؿ الشاعر:

]  ] لو ملك ينادي كل يـو
 

 لدوا للموت وابنوا للحراب
 

من حالهم بالتجربة وطوؿ الصحبة أف إيمانهم   -عليو السبلـ-علم موسى وقاؿ جار اهلل:؛ لما 
كالمحاؿ، أو أعلمو اهلل تعالى ذلك اشتد غضبو عليهم فدعا عليهم بما علم أنو ال يكوف غيره،  

 كما تقوؿ: لعن اهلل إبليس، وأخزى اهلل الكفرة، مع علمك أنو ال يكوف غير ذلك.
ز الدعاء بالضبلؿ لمن لم يقطع بأنو من أىل النار، وقد فحصل من كبلـ المفسرين أنو ال يجو 

: من كره إيماف الكافر وأحب بقاؤه على الكفر فهو كافر؛ ألف الرضا -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 بالكفر كفر.
 قولو تعالى:

 }َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن{.
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عليو -اه القهر واإللجاء، : يعني أف ما ذلك إلى اهلل تعالى ال إلى النبي قاؿ جار اهلل: المراد إكر 
؛ ألنو تعالى قاؿ: }َوَلْو َشاَء رَبَُّك آَلَمَن َمْن ِفي اأَلْرِض{ يعني مشيئة إكراه وإلجاء، فبل -السبلـ



تعالى  يكره الكفار، بل اهلل -عليو السبلـ-يقوؿ في ذلك داللة على أنو تعالى ال يريد أف النبي 
يريد منا إكراه الكفار على اإلسبلـ؛ ألنو تعالى قد أمرنا بجهادىم، والتوعد لهم بالسيف إف لم 

 يؤمنوا.
 

 -عليو السبلـ-سورة ىود 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
 }َوَأِف اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ُثمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو يَُمتػّْْعُكْم َمَتاعاً َحَسناً{

 ف ثم ىنا بمعنى الواو عن الفراء.قيل: إ
 وقيل: إنها للتعقيب، :والمعنى اطلبوا الغفراف بالتوبة، فالتوبة سبب.

 وقيل: استغفروا من الذنوب الماضية، وتوبوا مما يحدث في المستقبل.
 وقيل:االستغفار من الماضي والتوبة أف ال يعود .

طلبوف ذلك بالتوبة واالستغفار ؛ألنهما ومن ثمرات ىذه اآلية : أف الذين يطلبوف االستسقاء ي
 سبباف للمتاع الحسن

 قولو تعالى:
ِإالَّ الَِّذيَن }َولَِئْن َأَذقْػَناُه نَػْعَماَء بَػْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُو لَيَػُقوَلنَّ َذَىَب السَّيَّْئاُت َعنّْي ِإنَُّو َلَفِرٌح َفُخوٌر، 

 َصبَػُروا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت{
 :يقضي بأف الفرح بالنعماء والفخر لها قبح.ظاىر اآلية 

 قاؿ المفسروف: إف الفرح المذمـو ىو البطر واألشر، واالفتخار ىو التطاوؿ على من دونو.
 وقولو تعالى:}ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا{ فليسوا كذلك، بل ىمتهم الشكر.

.  قاؿ الحاكم: ىذا ىو الفرح والفخر المذمـو
ح بما ىو عليو من الدين، وبتخلصو من المآثم وافتخر بذلك فغير قاؿ الحاكم: فأما إذا فر 

 مذمـو ؛ولهذا يحسن للمسلم أف يفخر بالنبي والكتاب.
 قولو تعالى:

 }َوَما نَػَراَؾ اتػَّبَػَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُىْم َأرَاِذلَُنا{
 يعني أصحاب الحرؼ الخسيسة الذين ال ماؿ لهم وال جاه.

 : والثمرة المقتطفة من ذلك
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 أف الفقر والمهن الدنيئة ال يكوف ذلك نقصاً في الدين.
، والمراد الذـ -عليو السبلـ -وجو االستدالؿ: أف اهلل تعالى حكى كبلـ الرؤساء من قـو نوح 

لهم؛ باعتقادىم لنقص من سموىم األراذؿ، وأنهم أخطأوا فيما اعتقدوه : أف ذلك نقيصة في 
 األنبياء ؛ ألنهم بعثوا مرغبين في اآلخرة، ومزىدين في الدنيا،النبوة، بل ىو مما يليق ب

 وقد ذكر العلماء خبلفاً في أخذ األجرة على الحجامة.
: إف ذلك مباح، وكرىو الشافعي، وحرمو بعض أىل الحديث، -عليو السبلـ -قاؿ القاسم 

 ولعل ىذا ألمٍر آخر ال لكونو نقص في الدين،
كفاءة بالمهر ] بالمهن [الدنيئة على قوٍؿ، ورد الشهادة على ويتفرع على ىذا: المنع من ال

قوؿ، وىذا ال يدؿ أنو نقص في الدين، كما أف الرؽ يمنع من ذلك على اختبلؼ العلماء، 
 وليس بنقص في الدين.

 قولو تعالى:
 ْم قَػْوماً َتْجَهُلوَف{.}َوَما َأنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإنػَُّهْم ُمبلَُقو رَبِّْهْم َوَلِكنّْي َأرَاكُ 

 ثمرة ذلك:
وجوب تعظيم المؤمن، وتحريم االستخفاؼ بو وإف كاف فقيراً عادماً للجاه، متعلقاً بالحرؼ 

ػ وتجهيلو للرؤساء ػ لما طلبوه طرد من  -عليو السبلـ-الوضيعة؛ ألنو تعالى حكى كبلـ نوح 
}َوالَ َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم عدوه من األراذؿ، وىي نظير قولو تعالى في سورة األنعاـ: 

.}  بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ
 قولو تعالى:

 }َوالَ ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن ظََلُموا ِإنػَُّهْم ُمْغَرُقوَف{.
 قاؿ الحاكم: في ذلك داللة على أنو ال يجوز الدعاء بإخبلؼ الموعود.

 ء بما علم أف اهلل تعالى ال يفعلو.قاؿ أبو علي: ويدؿ على أنو ال يحسن الدعا
 قولو تعالى:

 }َوقَاَؿ ارَْكُبوا ِفيَها بِِاْسِم اللَِّو َمْجَراَىا َوُمْرَساَىا{
 في ذلك وجوه للمفسرين:

األوؿ: أنو أمرىم بالركوب، وبأف يسموا اهلل تعالى عند اإلجراء واإلرساء، فيكوف في ذلك دليل 
 األفعاؿ، واإلرساء أفعاؿ تصدر منهم. على أف التسمية مشروعة عند ابتداء
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وقيل: إنهم كانوا إذا رأوا إجراءىا قالوا: بسم اهلل جرت، و إذا رأوا اإلرساء قالوا: بسم اهلل 
 أرست.

 وقيل: المعنى بسم اهلل أي : بقدرة اهلل.
 نعمتو.وقيل: المراد األمر لهم بذكر اهلل، حيث تجري وحيث ترسي ، تبركاً بذكره وشكراً ل

 قولو تعالى:
 }َونَاَدى نُوٌح رَبَُّو فَػَقاَؿ َربّْ ِإفَّ اْبِني ِمْن َأْىِلي{

 اختلف ىل كاف لصلبو أـ ال؟
فقاؿ ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاؾ، وعكرمة ,وميموف بن ِمهراف، واألصم، وأبو علي: 

 إنو ابنو لصلبو، وصححو الحاكم، وقالوا: ما بغت امرأة نبي قط.
 الحسن، ومجاىد، وابن جريج: إنو لغير رشده، ولد على فراشو وىو ال يعلم.وعن 

 وقيل: ىو ابن امرأتو، وروي ىذا عن الباقر، وإنما دعا لو ألنو لم يعلم بكفره.
 قيل: كاف منافقاً. وقيل: الدعاء للكافر إنما يمنع منو الشرع ال العقل.

زوج أمو لم يكن قاذفاً ؛ ألنو يطلق عليو وقد استدؿ بهذا :على أف رجبًل لو نسب رجبلً إلى 
 اسم األب مجازًا.

 قولو تعالى:
 }َويَاقَػْوـِ اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ُثمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا{
 دؿ : أف االستغفار والتوبة مما يتأكد فعلو لمن أراد أف االستسقاء.

 قولو تعالى:
 َشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َواْستَػْعَمرَُكْم ِفيَها{}ُىَو َأن

 قيل: معناه أطاؿ أعماركم فيها، وقيل : أعاشكم فيها أعماركم من العمر.
 وقيل: بعمارتها.

: والعمارة تنوع إلى واجب ,ومندوب، ومباح ومكروه , يقاؿ: -رحمو اهلل تعالى-قاؿ جار اهلل
ر األنهار، وغرس األشجار، وُعمُّْروا األعمار ومحظور، قاؿ: وكاف ملوؾ فارس قد أكثروا حف

الطواؿ، مع ما كاف فيهم من عسف الرعايا فسأؿ نبي من أنبيائهم ربو عن سبب تعميرىم ؟ 
 فأوحى اهلل إليو : أنهم عمروا ببلدي فعاش فيها عبادي.

ال وعن معاوية : أنو أخذ في إحياء األراضي في آخر عمره، فقيل لو فقاؿ: ما حملني عليو إ
 قوؿ القائل:

 ليس الفتى بفتًى ال يستضاء بو
 

 وال يكوف لو في األرض آثار



 
 قولو تعالى:
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}  }فَػَعَقُروَىا فَػَقاَؿ َتَمتػَُّعوا ِفي َدارُِكْم َثبلَثََة َأيَّاـٍ
 استثمر من ىذا أمراف:

ا رضوا بو األوؿ: أف الراضي بالكفر والفسق كالفاعل؛ ألف اهلل تعالى أضاؼ العقر إليهم لم
 والعاقر واحد.

واألمر الثاني: أف التأجيل في الشفعة ونحوىا يقدر بثبلثة أياـ، وىذا وجو قوؿ القاسم، والمؤيد 
باهلل، والمنصور باهلل معهما، وكذا أجل المرتد، وتأجيل من يدعي أف لو شهوداً غُيَّباً، وقد منع 

 المدعي من السفر، وطلب الكفيل.
زيادة في أجل الشفيع إلى العشر إف رآه الحاكم؛ ألنو يندفع بذلك وقاؿ الهادي: تجوز ال

 المضرة.
 قولو تعالى:

ـٌ َفَما لَِبَث َأْف َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ   {}َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبْػَراِىيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َسبَلماً َقاَؿ َسبَل
 لهذه اآلية ثمرات وىي:

 ل نعمة .أف حصوؿ الولد المختص بالفض
وىبلؾ العاصي نعمة؛ ألف البشرى قد فسرت بوالدة إسحاؽ كما في آخر اآلية، وىي قولو 

 تعالى:}فَػَبشَّْرنَاَىا بِِإْسَحاَؽ َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَؽ يَػْعُقوَب{ وُفسرت البشرى بهبلؾ قـو لوط.
ر؛ ألف المبلئكة  أرسلهم اهلل  -عليهم السبلـ -ومنها: استحباب إنزاؿ المسرة على المبِشَِ

 بذلك.
ومنها : أنو يستحب للمبَشر تلقي ذلك بالطاعة هلل تعالى شكراً على ما بشر بو، وحكى األصم 

 : أنهم جاءوه في أرض لو يعمل فيها، فلما فرغ غرز مساحتو وصلى ركعتين.
ومنها : أف السبلـ مشروع، وأنو ينبغي أف يكوف الرد أفضل؛ ألف سبلـ المبلئكة بالنصب 

 ـ إبراىيم بالرفع، وذلك يقتضي الدواـ والثبوت .وسبل
بادر إلى ذلك، وفي  -عليو السبلـ-ومنها: استحباب المبادرة إلى إكراـ الضيف؛ ألف إبراىيم 

 الحديث عن النبي : ))ال تشغلنكم النوافل عن إيناس الضيف((.
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امتنعوا قاؿ لهم: أال تأكلوف؟  ومنها: أف البعد عن منة الغير محمود؛ ألف في الرواية أنهم لما
قالوا: ال نأكل طعاماً إال بثمن، قاؿ إبراىيم: فإف لهذا ثمناً، قالوا: وما ثمنو ؟ قاؿ: تذكروف اهلل 

-عليو السبلـ-لميكائيل  -عليو السبلـ-تعالى على أولو، وتحمدونو على آخره، فقاؿ جبريل 
 : ُحق لهذا أف يتخذه ربو خليبًل.

 قولو تعالى:
ْمِر َلْت يَاَويْػَلَتا َأَأِلُد َوَأنَا َعُجوٌز َوَىَذا بَػْعِلي َشْيخاً ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب، قَاُلوا َأتَػْعَجِبيَن ِمْن أَ }قَا

الرَّْوُع  اللَِّو رَْحَمُة اللَِّو َوبَػرََكاتُُو َعَلْيُكْم َأْىَل اْلبَػْيِت ِإنَُّو َحِميٌد َمِجيٌد، فَػَلمَّا َذَىَب َعْن ِإبْػَراِىيمَ 
  َعْن َىَذا{َوَجاَءْتُو اْلُبْشَرى ُيَجاِدلَُنا ِفي قَػْوـِ ُلوٍط، ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َلَحِليٌم َأوَّاٌه ُمِنيٌب، يَا ِإبْػَراِىيُم َأْعِرضْ 

 ىذه الجملة لها ثمرات:
ُد َوَأنَا َعُجوٌز األولى: أف سن اإلياس المرجع بو إلى جري العادة؛ ألف تعجبها بقولها:}يَاَويْػَلَتا َأَألِ 
عليو -َوَىَذا بَػْعِلي َشْيخًا{ ألف سارة زوجة إبراىيم كانت ابنة ثماف وتسعين سنة وإبراىيم 

مائة وعشروف سنة، وقيل غير ذلك، وتعجبها مخالف العادة؛ ألف اهلل سبحانو لم يجر  -السبلـ
 العادة بذلك وإف كاف قادراً على مخالفة ىذه العادة.

ى: إف العجوز إنمالم تلد لكوف الماء الذي يخلق منو الولد ينقطع منها، وعن علي بن عيس
بدليل انقطاع الحيض، وىذا يرجع إلى األوؿ، وىو أف العادة أجراىا اهلل بقطعو أو بأف ال يخلق 

 منو الولد.
 وأما القوؿ بأف الطبع موجب: فذلك كفر.

 بل:وقد اختلف الفقهاء في المدة التي ينقطع فيها الحيض والح
 فالهادي ,والمؤيد باهلل: قدرا ذلك بالستين.

 وزيد بن علي ,ومحمد بن الحسن بالخمسين.
 وقاؿ الشافعي : يرجع إلى عادة النساء.

 والمنصور باهلل قاؿ في القرشية: بالستين وفي العربية :بالخمسين، وفي العجمية :باألربعين.

(1/59) 

 

ذىب وجدنا العادة تختلف فيما دوف الستين ومبنى الخبلؼ على العادة، لكن قاؿ أىل الم
 فأخذنا بالمتيقن و ىو المجمع عليو عادة ,وقواًل،

 وىل ىذه العادة تنتقض؟



 فقاؿ األخواف: ال تنتقض.
 وقاؿ أبو العباس: إنها تنتقض نادرًا.

فائدُة الخبلؼ: إذا رأت دماً بعد مدة اإلياس فعند األخوين أنو دـ علة ال حيض، وأبو العباس 
 اؿ: ىو حيض.ق

قيل: وفي ىذا تنبيو: وىو أف يقاؿ: ىذا حدّّ لسن المرأة التي ال تتعلق بها الوالدة، ػ وإنما كاف 
في سارة كرامة مخالفة للعادة ػ فهل يقدر في الرجل سن إذا بلغو لم تعلق منو المرأة، وإف وجد 

لقولو:}َوَىَذا بَػْعِلي  مع امرأتو حمل لم يلحق بو؛ ألف تعجب سارة كاف من جهة نفسها وزوجها،
 َشْيخًا{.

الثانية: يتعلق بقولو: أىل البيت على أف امرأة الرجل من أىل بيتو فيقوؿ أزواج النبي من أىل 
بيتو، ذكر ذلك أبو علي، والمذىب أف أزواجو ليس من أىل بيتو، لقولو تعالى في سورة 

لرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َوُيَطهّْرَُكْم َتْطِهيرًا{ وكاف نزولها األحزاب: }ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم ا
بكساء فدكي وقاؿ: ))اللهم  -عليهم السبلـ-بسبب أنو جلل علياً وفاطمة والحسن والحسين 

إف ىؤالء أىل بيتي فأذىب عنهم الرجس وطهرىم تطهيرًا(( وال مبلزمة أف تكوف امرأة إبراىيم 
 نا لحصوؿ الداللة.من أىل بيتو ال أزواج نبي

الثالثة: تعلق بقولو تعالى: }ُيَجاِدلَُنا ِفي قَػْوـِ ُلوٍط{ وفي ذلك داللة على أف المجادلة قد 
 تحسن؛ ألف اهلل أثنى على إبراىيم ولم يخطئو في جدالو.

 الرابعة: أف المؤمن ينبغي لو االىتماـ بحاؿ غيره من المؤمنين؛ ألف ذلك من المواالة.
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في الكشاؼ: لما قالت المبلئكة إلبراىيم: }قالوا إنا مهلكوا أىل ىذه القرية{ قاؿ: أرأيتم قاؿ 
لو كاف فيها خمسوف رجبلً من المؤمنين أتهلكونها؟ فقالوا: ال، قاؿ: فأربعوف؟ قالوا: ال، قاؿ: 

سلم فثبلثوف؟ قالوا: ال، حتى بلغ العشرة، قالوا: ال، قاؿ: أرأيتم لو كاف فيها رجل واحُد م
يَػنَُّو َوَأْىَلُو{.  أتهلكونها؟ قالوا: ال، فعند ذلك قاؿ:}ِإفَّ ِفيَها ُلوطاً قَاُلوا َنْحُن َأْعَلُم ِبَمْن ِفيَها لَنُػَنجّْ

 الخامسة: تعلق بقولو: }َلَحِليٌم َأوَّاٌه{ وقد تقدمت.
 قولو تعالى:

ُقوا اللََّو َوالَ ُتْخُزوِني ِفي َضْيِفي َألَْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل }قَاَؿ يَا قَػْوـِ َىُؤاَلِء بَػَناِتي ُىنَّ َأْطَهُر َلُكْم فَاتػَّ 
 َرِشيٌد{

 دلت على أحكاـ:



األوؿ: تحريم فعل قـو لوط من إتياف الذكور، وذلك معلـو باالضطرار من الدين، أما لو كاف 
 مملوكاً فنص جملة العلماء على تحريمو.

والنهي عن المنكر : البداية باأليسر، فتبدأ  الحكم الثاني: أف المشروع في األمر بالمعروؼ
 بالقوؿ اللين قبل غيره.

الثالث: جواز نكاح المؤمنة بالكافر، وكاف ىذا في شريعتهم؛ ألنو عرض عليهم نكاح بناتو، 
وكاف ىذا جائزاً في ابتداء شريعتنا، ولهذا فإنو زوج بنتو زينب من أبي العاص بن الربيع وكاف 

 ي أبي لهب عتبة وعتيبة.مشركاً، وزوج من ابن
قاؿ في السفينة: كانت أـ كلثـو ورقية تحت ابني أبي لهب ففارقاىما فتزوج عثماف بهما واحدة 

 بعد أخرى.
 قاؿ الحاكم: وىذا ىو الظاىر.

وقيل: عرض عليهم؛ بشرط اإليماف، عن األصم، والزجاج، واألوؿ ىو الظاىر، وقد فسر بو 
لى في سورة الممتحنة:}الَ تَػْرِجُعوُىنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر الَ ُىنَّ ِحلّّ الزمخشري، لكنو منسوخ بقولو تعا

َلُهْم َوالَ ُىْم َيِحلُّوَف َلُهنَّ{ وىذا إجماع أف الكافر ػ أي : كفٍر كاف ػ ال ينكح مؤمنة، سواء كاف 
 حربياً أو كتابياً، وكذا المجبرة على قوؿ من كفَّرىم.

 ز مناكحتهم عند من كفَّرىم، وىو محتمل.وقاؿ اإلماـ يحيى في موضع: يجو 
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 عرض أف ينكحوا بناتو ليقي ضيفانو. -عليو السبلـ-الرابع: حسن إكراـ الضيف، فإف لوطاً 
 قيل: وىذا غاية الكـر .

والنظر أف يقاؿ: ىل يكوف مثل ىذا على سبب الوجوب، وأف من عرؼ أنو يفجر إف لم ينكح 
 بناتو ؟ ىل يجب على الرجل أف يزوجو

وجواب ىذا أف يقاؿ ال يجب؛ ألنهم قد قالوا: ال يجب على االبن أف يعف أباه فلم يوجبوا 
 بذؿ الماؿ لعفة األب، فكذا بذؿ نكاح الُحُرـ.

 قولو تعالى:
 }َجَعْلَنا َعالِيَػَها َساِفَلَها{

دنيا صياح اقتلع مدائنهم، ورفعها حتى سمع أىل سماء ال -عليو السبلـ-في الرواية أف جبريل 
 الديكة ونباح الكبلب، ثم ألقاىا أي : قلبها.

 و اختلف أصحاب رسوؿ اهلل فيمن فعل كفعلهم:



 فقيل: يلقى من أعلى حائط, وقيل: يهدـ عليو الجدار.
 وفي حده وصفتو :خبلؼ مأخذه من غير ىذه اآلية.

 قولو تعالى:
 }َوالَ تَنُقُصوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميَزاَف{

 دـ اإليفاء.ىذا نهي عن ع
 قولو تعالى:

 }َويَاقَػْوـِ َأْوُفوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميَزاَف{
 زيادة في التأكيد.

 وقولو:}بِاْلِقْسِط{ أي : بالعدؿ، وىو التسوية من غير زيادة وال نقصاف.
 قاؿ جار اهلل: وىذا أمر بما ىو الواجب؛ألف الزيادة فضل وندب.

ينوي بإيفائو القسط؛ ألنو وجو حسن اإليفاء، فهذه  قاؿ: وفي ذلك توقيف: أف على الموفي أف
 ثبلثة أشياء:

 األوؿ: أف النهي من عين القبيح، وىو ما كانوا يعتادونو من النقص.
 والثاني: األمر باإليفاء الذي ىو حسن في العقوؿ لزيادة التأكيد.

 والثالث: أف يريد باإليفاء العدؿ؛ ألنو وجو حسنة.
 وقولو تعالى:

 ْبَخُسوا النَّاَس{}َوالَ تػَ 
 البخس :الهضم والنقص، ويقاؿ: للمكس البخس، قاؿ زىير :

 وفي كل أسواؽ العراؽ إتاوة
 

 وفي كل ما باع امرؤ بخس درىم
 

وتروي مكس درىم، وكانوا يأخذوف من كل شيء يباع كما يفعل السماسرة، أو كانوا يمكسوف 
 الناس، أو كانوا ينقصوف من أثماف ما يشتروف.
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وىهنا فرع : وىو أف صاحب الوالية لو استعمل ما صورتو صورة المكس والبخس بأف يجعل 
 إتاوة على من باع أو شرى، وأراد بذلك التضمين لما ىو على المأخوذ منو ىل يسوغ ذلك؟



 قلنا: في ذلك خلل من وجوه:
 األوؿ: أنو يشبو بالظلمة.

 لمحذور، فأشبو بيع رؤوس المشركين.الثاني: أنو يوصل إلى المباح بما صورتو صورة ا
الثالث: أف ذلك مسبب إلى أف يؤخذ ممن عليو حق وممن ال حق عليو ، فإف قيل: إذا خشى 

 على بيضة اإلسبلـ إف لم يؤخذ؟
 قلنا: ىذا يشبو إذا أذف اإلماـ للعامل أف يأخذ الرشوة تضميناً، وفي ذلك كبلـ السيدين .

 قولو تعالى:
 ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا{}فَاْسَتِقْم َكَما 

 قيل: ػ المعنى ػ فاستقم بأداء الواجبات، واجتناب المقبحات.
 وقيل: بالصبر على األذى.

.  وعن جعفر الصادؽ قاؿ: فاستقم كما أمرت أي : افتقر إلى اهلل بصحة العـز
 وزوا أمر اهلل بالزيادة والنقصاف.وقولو تعالى:}َوالَ َتْطَغْوا{ قاؿ أبو علي: ػ المعنى ػ ال تجا

 ولهذه ثمرة شديدة :
وىي لزـو الجادة المستقيمة فبل يتعداىا ، وال يقف ما ليس لو بو علم، ويلـز منو أف من جاوز 

ما أمر بو فقد فَػَقَد االستقامة، فيدخل في ىذا الزيادة على ما جاء بو الشرع في صفات 
من االستقامة، وكذا ما أشبو ذلك، ولئلماـ يحيى بن الوضوء، وأف الزيادة على الثبلث خروج 

 رسالة سماىا ) الوازعة لذوي األلباب عن فرط الشك واالرتياب(. -عليو السبلـ-حمزة 
: ما نزلت على رسوؿ اهلل في القرآف آية  -رضي اهلل عنو -قاؿ في الكشاؼ: وعن ابن عباس 

 شيبتني ىود والواقعة وأخواتهما((.كانت أشد وال أشق عليو من ىذه اآلية، ولهذا قاؿ: ))
وعن بعضهم: رأيت رسوؿ اهلل في النـو فقلت: روي عنك أنك قلت: ))شيبتني ىود والواقعة(( 
فقاؿ: ))نعم((، فقلت: ما الذي شيبك منهما؟ ))أقصص األنبياء وىبلؾ األمم(( قاؿ:ال ولكن 

 قولو:} فَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت{.
 قولو تعالى:

 َكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر{}َوالَ تَػرْ 
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ىذا صريح بأف الركوف إلى الظلمة محـر وكبيرة؛ ألنو تعالى توعد عليو بالنار، ولكن ما ىو 
 الركوف الذي أراده اهلل تعالى؟



 قلنا: في ذلك وجوه:
 ظلمة في شيء من دينكم.األوؿ: مروي عن ابن عباس واألصم أف المعنى ال تميلوا إلى ال

 وقيل: ترضوف بأعمالهم : عن أبي العالية.
 وقيل: تلحقوف بالمشركين ، عن أبي قتادة.

 وقيل: ال تداىنوا الظلمة، عن السدي، وابن زيد.
 وقيل: الدخوؿ معهم في ظلمهم، وإظهار الرضا بفعلهم، وإظهار مواالتهم,

ورجح ىذا الحاكم، والمنصور باهلل،  فأما إذا دخل عليهم لدفع شر: فيجوز :عن القاضي،
 وقاؿ: وقد أمر اهلل بالرفق في مخالطة الكفار فالظلمة أولى.

: النهي يتناوؿ االنحطاط في ىوائهم، واالنقطاع إليهم، ومصاحبتهم -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
العين  ومجالستهم، وزيارتهم, ومداىنتهم ,والرضا بأعمالهم، والتشبو بهم، والتزيي بزيهم، ومد

 إلى زىراتهم , وذكرىم بما فيو تعظيمهم ؛ ألف الركوف الميل اليسير.
 وقولو تعالى:}ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا{ أي الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل إلى الظالمين.

قاؿ: وعن الموفق وىو من والة العباسية : أنو صلى خلف اإلماـ فقرأ ىذه اآلية فغشي عليو، 
 و، فقاؿ: ىذا فيمن ركن فكيف من ظلم.فلما أفاؽ قيل ل

 وعن سفياف قاؿ :في جهنم واٍد ال يسكنو إالَّ القراء الزائروف للملوؾ.
 وعن األوزاعي: ما من شيء أبغض إلى اهلل من عالم يزور ظالماً.

 وقاؿ : ))من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أف يعصى اهلل في أرضو((.
 ؾ في برية ىل يسقى شراب ماء؟وسئل سفياف عن ظالم أشرؼ على الهبل

 قاؿ: ال، فقيل لو: يموت؟ فقاؿ: دعوه يموت.
واعلم أنو قد وسع العلماء الراشدوف وشددوا في ذلك، والحاالت تختلف واألعماؿ بالنيات  

 كما ورد عنو ،
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وينبغي أف يفصل، فإف كاف المخالطة لطلب االستدعاء لو إلى ترؾ الظلم: فهذا ال حرج فيو، 
وقد أمر اهلل موسى وىاروف بلين القوؿ لعدو اهلل وىو فرعوف، فقاؿ تعالى:}فَػُقوالَ َلُو قَػْوالً لَيّْناً 
َلَعلَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو َيْخَشى{ ,وإف كانت المخالطة ال لذلك، وكاف فيها دفع منكر واستعانة على 

والفسقة إذا كانوا  دفعو :فبل حرج في ذلك، وربما وجب وقد أوجبوا حضور أنكحة الظلمة
يفعلونو بغير شروطو إف لم يحضر من يعرفهم ، ولكن ىذا مشروط بأف ال يؤدي ذلك إلى 



تقويتهم بالخلطة، وإف كاف الدخوؿ الستكفاء شرورىم فبل بأس بذلك؛ ألف دفع المضرة تبيح 
ذلك، ولكن ال يتجاوز ما يستغنى عنو، وإف كانت الخلطة لمجرد إيناسهم وتعظيمهم حـر 

 ذلك.
وقد قاؿ أبو علي وأبو ىاشم: طلب التولية منهم فسق؛ ألف ذلك يوىم أنهم على الحق، وإف 

كانت الخلطة لمعاملتهم فيما يجوز كره ذلك، وإف كانت الخلطة ألخذ الرزؽ من خزائنهم مما 
 يجوز األخذ من غير تقوية كره ذلك، وجاز كأكل طعامهم؛ ألف ذلك يؤدي إلى محبتهم.

 قولو تعالى:
َهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل ِإفَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَن السَّيَّْئاِت َذِلَك ِذْكَرى  }َوَأِقِم الصَّبَلَة َطَرِفي النػَّ

اِكرِيَن{  لِلذَّ
ىذه اآلية لها ثبلث ثمرات: وجوب الصبلة لكنها مجملة، وبيانها في السنة، وأف لها أوقاتاً 

 بالسنة وىو حديث جبريل. مؤقتة، وداللتها مجملة، وبيانها
 والثالث: تكفير السيئات بالحسنات وفي ىذه أيضاً إجماؿ، وللمفسرين أقواؿ في تفسيرىا،

 فعن ابن عباس ,والحسن، وابن زيد، وأبي علي: الفجر ,والمغرب.
 وعن مجاىد: الفجر ,والعشاء.

 وعن الضحاؾ: الفجر, والعصر.
 وعن مقاتل: الفجر ,والظهر.

 عب القرظي: الفجر, والظهر, والعصر.وعن محمد بن ك
 قاؿ في )الروضة والغدير(: وىو الوجو عندنا، وىو معنى كبلـ الزمخشري.
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قولو تعالى: }َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل{ أي : ساعات من الليل قريبة من آخر النهار من أزلفة إذا قربو، 
 شري.وأراد المغرب, والعشاء، :ذكره األصم، وفسر بو الزمخ

 قاؿ في )الروضة والغدير(: وىو الوجو عندنا.
 وعن ابن عباس ,ومجاىد، وابن زيد: ىي صبلة العشاء.

 وقولو تعالى:}ِإفَّ اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن السَّيَّْئاِت{ في الكشاؼ وجهاف:
األوؿ: أنو أراد تكفير الصغائر بالطاعات، وفي الحديث: ))إف الصبلة إلى الصبلة كفارة ما 

 نهما ما اجتنبت الكبائر((.بي
 قاؿ جار اهلل: ىذا قوؿ أكثر المفسرين.



َهى َعِن  الثاني: أف فعل الحسنات يكوف لطفاً في ترؾ السيئات، كقولو تعالى:}ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػْ
 اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{.

 ، واهلل أكبر.وعن مجاىد: الحسنات: قوؿ العبد: سبحاف اهلل، والحمد هلل، وال إلو إال اهلل
 وقيل: أراد بالحسنات التوبة.

وقيل: إنها نزلت في أبي اليسر عمرو بن َغزِية األنصاري كاف يبيع التمر، فأتتو امرأة فأعجبتو 
فقاؿ لها: إف في البيت أجود من ىذا التمر، فذىب بها إلى بيتو وضمها إلى نفسو وقبلها، 

اهلل فأخبره بما فعل فقاؿ: ))انتظر أمر ربي(( فلما فقالت لو: اتق اهلل، فتركها، وندـ فأتى رسوؿ 
 صلى صبلة العصر نزلت، فقاؿ: نعم )) اذىب فإنها كفارة لما فعلت((.

وروي أنو أتى أبا بكر فأخبره فقاؿ: استر على نفسك وتب إلى اهلل تعالى، فأتى عمر فقاؿ لو 
لناس عامة؟ فقاؿ: ))بل مثل ذلك، ثم أتى رسوؿ اهلل فنزلت، فقاؿ عمر: ىذا لو خاصة أـ ل

 للناس عامة((.
 وروي أنو قاؿ: ))توضأ وضوءاً حسناً، وصل ركعتين إف الحسنات يذىبن السيئات((

وفي ىذا الحديث ونظائره داللة على أف التعزير يسقط بالتوبة؛ ألف ىذا جاء نادماً باكياُ، فأما 
 اهلل تعالى، فأشبو الحد.لو لم يتب فالذي حصلو القاضي زيد للمذىب أنو واجب؛ ألنو حق 

 وقاؿ الشافعي: ال يجب لقولو : ))اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن حدًا((.
 قولو تعالى:
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َهْوَف َعِن اْلَفَساِد ِفي اأَلْرِض{  }فَػَلْوالَ َكاَف ِمَن اْلُقُروِف ِمْن قَػْبِلُكْم ُأْوُلوا بَِقيٍَّة يَػنػْ
كر؛ ألنو تعالى بين سبب ىبلؾ من أىلك بعدـ من ينهى عن دلت على وجوب النهي عن المن

 الفساد، والمعنى ىبلَّ كاف في القروف المهلكة أولوا بقية، أي : أولوا خير وطاعة.
 وقيل: ػ المعنى ػ أصحاب بقية، وقيل: من ينفي على نفسو فيسلموا من العذاب.

 
 -عليو السبلـ-سورة يوسف 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الى:قولو تع

 }ِإنَّا َأنَزْلَناُه قُػْرآناً َعَربِيِّا{
{ على أف المصلي  استدؿ بهذه اآلية ونظائرىا من قولو تعالى في سورة الشعراء:}بِِلَساٍف َعَرِبيٍّ



 لو قرأ بالفارسية ما أجازه.
ووجو االستدالؿ أف اهلل جعل من صفة القرآف أنو عربي، وقد قاؿ تعالى في سورة 

 وا َما تَػَيسََّر ِمَن اْلُقْرآِف{.المزمل:}فَاقْػَرءُ 
وقاؿ : ))ال صبلة إال بفاتحة الكتاب وقرآف معها(( فإذا قرأنا بالفارسية لم يكن قراءناً، وىذا 

 مذىب األئمة وش، وسواء أحسن العربية أـ ال.
 وقاؿ أبو حنيفة: تجوز القراءة بالفارسية؛ ألنو أتى بالمعنى، وسواء أحسن أـ ال.

 صلوا كما رأيتموني أصلي((.قلنا: قد : ))
 وقاؿ المنصور باهلل، وأبو يوسف, ومحمد,: يجوز بالفارسية إف لم يحسن بالعربية.

 وأما سائر األذكار فتجوز عندنا بالفارسية، حيث لم يحسن العربية.
 قولو تعالى:

 ًا{.}قَاَؿ يَا بُػَنيَّ الَ تَػْقُصْص رُْؤيَاَؾ َعَلى ِإْخَوِتَك فَػَيِكيُدوا َلَك َكْيد
قاؿ الحاكم: ىذا يدؿ على أنو يجب في بعض األوقات إخفاء فضيلة تحرزاً من الحسود، وىذا 

داخل في قولنا: إف الحسن إذا كاف سبباً للقبح قُبح، ومنو قولو تعالى في سورة األنعاـ:}َوالَ 
ن ىذا ما ذكر المؤيد باهلل أنو ال يفتي َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو فَػَيُسبُّوا اللََّو َعْدوًا{ وم

 بصحة إقرار الوكيل لفساد الزماف، وفي ىذا ما ذكر عن زين العابدين:
 إني ألكتم من علمي جواىره

 
 كيبل يرى الحق ذو جهل فيفتننا
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األبيات المعروفة ذكرىا عن زين العابدين الغزالي في منهاج العابدين، والديلمي في كتاب 
أف ال يقصص  -عليو السبلـ-: يوسف  -صلوات اهلل عليو-، وىكذا أمر يعقوب التصفية

 رؤياه على إخوتو، والمعنى واحد، فبل معنى إلنكار من ينكره، ويزعم أف العلم ال يحل كتمو.
 قولو تعالى:

 }َكَما َأَتمََّها َعَلى َأبَػَوْيَك ِمْن قَػْبُل ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَحاَؽ{
جد يطلق عليو اسم األب، فدؿ على أف من نسب رجبلً إلى جده فقاؿ: ىذا دليل على أف ال

يابن فبلف أنو ال يكوف قذفاً، واستدؿ بهذا من قاؿ: إف الجد كاألب في إسقاط اإلخوة من 
 الميراث.



 والجواب أنو ال حجة في ذلك ألف اسم األب إنما يطلق عليو مجازًا.
 قولو تعالى:

وُه َأَحبُّ ِإَلى َأبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإفَّ َأبَانَا َلِفي َضبَلٍؿ ُمِبيٍن{ يتعلق بذكر }ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأخُ 
 ىذه اآلية حكماف:

األوؿ: أنو ال يجوز لؤلب أف يظهر الميل إلى بعض أوالده إذا عرؼ أف ذلك يؤدي إلى فتنو، 
التقاطع بين األرحاـ، وقد قاؿ  فإف لم يعلم ذلك، وال ظنو بل جوزه كره خشية وقوعها، ووقوع

ـَ{ وعلى ىذا لو فضل بعض األوالد في العطية  اهلل تعالى:}َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءلُوَف ِبِو َواأَلْرَحا
 لغير وجو كره،

 ونفد: عند الهادي ,والقاسم ,والمؤيد باهلل, وأبوحنيفة, والشافعي ,ومالك.
 وس: ال تصح الهبة.وقاؿ أحمد, وإسحاؽ , وداود , وطاو 

 وقاؿ الثوري: ال بأس أف يخص بعض أوالده بما يشاء.
وقاؿ األوزاعي بالثلث ال أكثر، وفي حديث بشير بن سعيد إنو لما نحل ولده النعماف نحلة 

: ))أكل ولدؾ نحلتة مثل ىذا((؟ فقاؿ: ال، فامتنع من -عليو السبلـ-وجاء إلى النبي فقاؿ 
يدؿ على  -عليو السبلـ-أنو قاؿ: ))اشهد غيري(( فامتناعو الشهادة، وفي بعض األخبار 

 الكراىة، وأمره بأف يشهد غيره يدؿ على الجواز.
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الحكم الثاني: أنو إذا فضل بعضهم لبره أو لزيادة فضلو أو لشدة فقره أو لكثرة عولو زالت 
 اُف{.الكراىة، وقد قاؿ تعالى:}َىْل َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ اإِلْحسَ 

قاؿ في الكشاؼ: وقيل: كاف يعقوب مؤثراً لو في المحبة والشفقة لصغره، ولما يرى فيو من 
 المخايل، ولما رأى الرؤيا ضاعف لو المحبة، وكاف يضمو كل ساعة إلى صدره، وال يصبر عنو.

 قولو تعالى:
 َوَتُكونُوا ِمْن بَػْعِدِه قَػْوماً َصاِلِحيَن{ }اقْػتُػُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرضاً َيْخُل َلُكْم َوْجُو َأبِيُكمْ 

قيل: كانوا صغاراً ولهذا قالوا: نرتع ونلعب، وليس ذلك من شأف البالغين، وقاؿ:}ِإْذ َأنْػُتْم 
 َجاِىُلوَف{ وىذا مروي عن أبي علي.

وقيل: القائل غيرىم وىو أجنبي سايرىم، وقيل: ىو واحد منهم لم يكن مرشحاً لنبوة، وقيل:  
ذلك صغيرة في حقهم، فبل يقاؿ عن القتل ليس بكبيرة في حق غيرىم، وقد أخذ من قولو  كاف

تعالى:}َوَتُكونُوا ِمْن بَػْعِدِه قَػْوماً َصاِلِحيَن{ أف التوبة من القتل تصح؛ ألف اهلل تعالى حكى  



 كبلمهم، ولم ينكره.
 وعن ابن عباس: التوبة من القتل ال تصح.

 قولو تعالى:
 َعَنا َغًدا يَػْرَتْع َويَػْلَعْب َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوَف{}َأْرِسْلُو مَ 

 بالنوف فيهما وكسر العين في نرتع على إضافة ذلك إليهم جميعاً وىذه :قراءة ابن كثير.
 الثانية: قراءة ابن عامر ,وأبي عمرو,: بالنوف فيهما، وإسكاف العين.

 قيل البن عامر: كيف تقرأ ونلعب وىم أنبياء؟
 يكونوا يومئٍذ أنبياء. قاؿ: لم

من يرتعي  -بالياء فيهما وكسر العين -الثالثة: قراءة حمزة ,وعاصم ,والكسائي,: يرتع ويلعب 
 على إضافة ذلك إلى يوسف.

 الرابعة: نرتع ونلعب من أرتع ماشيتو وىي شاذة.
 أضاؼ يرتع إليهم، وأضاؼ يعلب إلى -الخامسة: نرتع بالنوف وجـز العين ويلعب بالياء 

وىذه قراءة يعقوب، ورواية عن أبي عمرو ,واألعرج، وإبراىيم النحعي، وأىل  -يوسف،
 الحجاز.
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وقولو: نرتع إما مع سكوف العين فمن قولهم رتع إذا تبسط فيما يشتهي، وبكسر العين من 
 الرعي في بقوؿ األرض.

 وفي ذلك وجوه: -صلى اهلل عليو -وأما اللعب فلم يذكر ىذا يعقوب ،
، وأما إف كانوا كبارًا فقيل:  األوؿ: أنهم كانوا صغاراً فاللعب جائز في حقهم، بما ليس بمحـر

ىذا من اللعب الذي يعد فيو أىبة الجهبلء كالسباؽ، والمناضلة، ولهذا قالوا: إنا ذىبنا نستبق، 
 يُعد واللعب إما أف يكوف عن صغير أو كبير، إف كاف بين الصغار جاز بما ال مفسدة فيو، وال
 ( .1فيو تشبٌو بالفسقة، وفي حديث أبي رافع كنت أالعب الحسن ,والحسين,: بالمداحي )

وفي أمالي أبي طالب: وعن أبي رافع كنت أالعب الحسين بن علي وىو صبي في المداحي، 
فإذا أصابت مدحاتي مدحاتو قلت: احملني فقاؿ: ويحك أتركب ظهراً حملو رسوؿ اهلل فأتركو، 

مدحاتو مداحتي قلت: ال أحملك كما لم تحملني فيقوؿ: أَو ما ترضى أف تحمل  فإذا أصابت
قاؿ:  -عليو السبلـ-بدناً حملو رسوؿ اهلل فأحملو روى اإلماـ أبو طالب أيضاً عن علي 

اصطرع الحسن والحسين بين يدي رسوؿ اهلل فقاؿ رسوؿ اهلل: ))إيو حسن خذ حسيناً(( 



ى الصغير، فقاؿ رسوؿ اهلل : ))فهذا جبريل يقوؿ إيو حسين فقالت فاطمة: أتستنهض الكبير عل
 خذ الحسن، فاصطرعا فلم يصرع أحدىما صاحبو((.

 وأما اللعب في حق الكبار:ففيو ثبلثة أقساـ:
 األوؿ: أف يكوف فيو معنى القمار فبل يجوز.

كالممناضلة والثاني: أف ال يكوف فيو معنى القمار، وفيو استعانة وحث على القوة على الجهاد،  
 بالقسي، والمسابقة على الخيل فذلك جائز وفاقاً، وقد يندب.

__________ 
 252ص:  14( ػ لساف العرب ج: 1)

وفي حديث أبي رافع كنت أالعب الحسن والحسين رضواف اهلل عليهما بالمداحي ىي أحجار 
فيها غلب أمثاؿ القرصة كانوا يحفروف حفرة ويدحوف فيها بتلك األحجار فإف وقع الحجر 

 صاحبها وإف لم يقع غلب و الدحو ىو رمي البلعب بالحجر والجوز وغيره
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والثالث: أف ال يكوف فيو عوض، كالمصارعة ونحوىا، ففي ذلك قوالف للشافعي ، رجح 
للمذىب إف كاف بغير عوض أو بعوض يكوف دفعو على سبيل الرضاء ؛ألنو صارع يزيد بن 

 ركانة.
لت: سابقت رسوؿ اهلل مرتين فسبقتو في المرة األولى، فلما بدنت سبقني، وروي أف عائشة قا

 وقاؿ: ))ىذه بتلك(( أو قاؿ: ))بذلك((
 .-بضم الداؿ مخففة إذا سمن، وبفتحها مشددة إذا كبر-يقاؿ: بدف الرجل

وفي الشفاء عنو : ))ليس من اللهو ثبلثة أشياء مبلعبة الرجل أىلو، وتأديبو فرسو، ورميو 
 ((.بقوسو

 قولو تعالى:
َنا َنْسَتِبُق {  }َوَجاُءوا َأبَاُىْم ِعَشاًء يَػْبُكوَف، قَاُلوا يَاأَبَانَا ِإنَّا َذَىبػْ

 اقتطف من ىذا الكبلـ ثمرات:
 األولى: أف البكاء ال يكوف دليبلً على صدؽ الشاكي.

ية أما تراىا قاؿ جار اهلل: ويروى أف امرأة حاكمت إلى شريح فبكت فقاؿ لو الشعبي: يا أبا أم
تبكي، فقاؿ: قد جاء إخوة يوسف يبكوف وىم ظلمة، وال ينبغي ألحد أف يقضي إال بما أمر 

 اهلل.



 ( .1الثانية: أف المسابقة على األقداـ جائزة، وكذا في الرمي، وقد جاء في التفسير ننتضل )
 قولو تعالى:

ٌر َجِميٌل َواللَُّو اْلُمْستَػَعاُف{.  }َفَصبػْ
جاء في الحديث المرفوع أنو الذي ال شكوى فيو، ومعناه ال شكوى فيو إلى قاؿ جار اهلل: 

 الخلق، ولهذا قاؿ: ) إنما أشكوا بثي وحزني إلى اهلل (
وقيل: ال أعايشكم على كآبة الوجو، بل أكوف لكم كما كنت، وقيل: سقط حاجبا يعقوب على 

زماف، وكثرة األحزاف، فأوحى اهلل عينيو، وكاف يرفعهما بعصاتو، فقيل لو: ما ىذا؟ فقاؿ: طوؿ ال
إليو: يا يعقوب أتشكوني، فقاؿ: يا رب خطيئة فاغفرىا لي، وقد أخذ من ذلك أف من بلي 

 بحزف أو مصيبة فعليو التأدب واالقتداء بالصبر، واالغتفار، وعدـ الشكوى والرجوع إلى اهلل.
 قولو تعالى:

__________ 
تسابق , واالفتعاؿ والتفاعل كاالنتضاؿ والتناضل ( أي ن451/ 2( ػ ) قاؿ في الكشاؼ ج 1)

واالرتماء والترامي , وغير ذالك والمعنى نتسابق في العدو أو في الرمي وجاء في التفسير : 
 نتنضل تمت.
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 }َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخٍس{
 قيل: شروه يعنى باعوه، واختلف من البائع لو؟

 لبائع لو إخوتو قالوا: ىذا عبد لنا.فعن ابن عباس، ومجاىد، وأبي علي: ا
 وعن قتادة: السيارة.

السيارة من الذين أخذوه من الجب، وسكت يوسف عن بياف أمره  -يعني -وقيل: شروه 
 للخشية.

 وقولو: }بَِثَمٍن َبْخٍس{ قيل: ناقص، عن ابن عباس، وقتادة، والسدي.
ر حراـ، وىذا عن الضحاؾ قيل: عشروف درىماً، وقيل: أكثر، وقيل: حراـ؛ ألف ثمن الح

 ,ومقاتل ,والسدي ,واألصم،: ظهر من ىذا حكماف:
 -عليو السبلـ-األوؿ: أنو يجوز السكوت عن اإلنكار إذا خاؼ منكراً آخر؛ ألف يوسف 

 سكت خشية القتل.
 الثاني: أف اللقيط حر، وأف ثمن الحر حراـ، ىذا ذكره بعضهم.



ونو لقيطاً، وىو ال يملك إذ لو ملك استوفوا ثمنو، وجو االستدالؿ: أنهم باعوه بثمن حقير، لك
 ورد ىذا االستدالؿ بأف فعلهم ليس بشريعة.

 وأما اآلف فبل شبهة أف ظاىر اللقيط الحرية، كما أف ظاىره اإلسبلـ.
 قولو تعالى:

 }قَاَؿ َمَعاَذ اللَِّو ِإنَُّو رَبّْي َأْحَسَن َمثْػَواَي ِإنَُّو الَ يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف{
، أحسن مثواي حين قاؿ لك أكرمي -يعني قطفير  -المعنى إنو ربي أي : سيدي ومالكي، 

 مثواه، المثوى موضع اإلقامة.
 ثمرات ذلك ثبلث:

األوؿ: أف الواجب عند الدعاء إلى المعصية االستعاذة باهلل من ذلك ليعصمو اهلل منها، وتذؿ 
 النفس، ذكر ذلك الحاكم. فيو دعاء الشيطاف، ودعاء شياطين اإلنس، ودعاء ىواء

 الثانية: ذكرىا أيضاً أف المتصور بصورة السيد يسمى ربا.
 الثالثة: أنو يجوز أف يترؾ القبيح لغرضين وىما: قبحو.

والثاني: رعاية حق غيره، ىذه مقالة أكثر المفسرين، وإليو ذىب مجاىد، وابن إسحاؽ، 
 والسدي واألصم، وأبو علي.

  ربي أحسن مثواي وجعلني نبياً فبل أعصيو.وقاؿ الزجاج: المراد اهلل

(1/72) 

 

وقاؿ أبو مسلم : يجوز كبل األمرين، فعلى ىذه الفائدة يجوز ترؾ القبيح لقبحو، ولخشية العار 
أو الفقر أو الخوؼ ونحو ذلك، وال يقاؿ: التشريك يخرجو عن كونو تاركاً للقبيح، وأنو ال 

جميل، وأف من أجل بالمكافأة على الجميل كاف يثاب، ويدؿ على لزـو حسن المكافأة بال
 ظالماً.

 قولو تعالى:
 }َوَلَقْد َىمَّْت ِبِو َوَىمَّ ِبَها{

 المعنى ىمت بمخالطتو وىم بمخالطتها، فأما ىمها: فذلك على سبيل العـز والرضا.
 وأما ىمو: فاختلف المفسروف في ذلك :

وف خطيئة وعزماً على الفاحشة، ويذكروف ما فعامة العلماء العدلية :يفسروف ىمو على وجو ال يك
روي أنو قعد بين شعبها األربع، وحل سراويلو؛ ألنو لو كاف كذلك لنعى اهلل عليو خطيئتو، 

وظهرت توبتو كما نعيب على آدـ زلتو، وعلى داود، وعلى نوح، وعلى أيوب، وعلى ذي النوف، 



اه مخلصاً، فعلمنا بالقطع أنو ثبت وذكرت توبتهم واستغفارىم، كيف وقد أثنى اهلل عليو وسم
نفسو في ذلك المقاـ، فيكوف المعنى وىم بها أي : شارؼ الهم، وقارب أو كاف ىمو حديث 

 نفس؛ ألنو قد يعبر بالهم عن ذلك، ولهذا قاؿ:
 ىممت ولم أفعل وكدت وليتني

 
 تركت على عثماف تبكي حبلئلو

 
، حتى نظر في برىاف اهلل المأخوذ على وقيل: ىم بزواجتها، وقيل: ىم بضربها إلى غير ذلك

 المكلفين.
قاؿ جار اهلل: ومن حق القارئ أف يقف على قولو ولقد ىمت بو ثم يبتدى، وىم بها لوال أف 

رأى برىاف ربو؛ ليكوف فرقاً بين الهمين، ويخرج الهم الثاني من دخولو في القسم، فعلى ىذا 
 التأويل ال يكوف قد وقعت منو معصية.

 بها وحل سراويلو إلى غير ذلك لوال أف رأى برىاف ربو. وقيل: ىم
 قيل: كف ببل عضد، وال معصم، مكتوب عليها: }َوِإفَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن، ِكَراماً َكاتِِبيَن{.

وقيل: سمع صوتاً يقوؿ: إياؾ وإياىا، وقيل: مثل لو يعقوب غاضباً عاضاً على أنملتو إلى غير 
 ي وغيره كما سبق.ذلك، وأنكر ىذا الزمخشر 

 قولو تعالى:
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 }فَػَلمَّا رََأى َقِميَصُو ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَؿ ِإنَُّو ِمْن َكْيدُِكنَّ ِإفَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم{.
 قاؿ في التهذيب: استدؿ إسماعيل بن إسحاؽ أنو يحكم بالعبلمة كما حكم مالك في اللقطة.

لتهمة، وىذا أجلى؛ ألف المقصود نفي التهمة وليس قاؿ القاضي: إنما يحكم بها في نفي ا
 ذلك بشرع.

وأما مسألة اللقطة فمذىب األئمة، وأكثر الفقهاء: ال يجب الرد بالعبلمة، لقولو : ))البينة على 
 المدعي((.

 وقاؿ أحمد، ورواية عن مالك: يجب.
 ظاىراً وال قاؿ أبو مضر: تجب باطناً إذا ظن صدؽ المدعي ال ظاىراً ، وقيل: ال تجب ال

 باطناً؛ ألنو يخشى التضمين .



وأما الجواز فجوزه المؤيد باهلل، واألكثر ؛ألف غلبة الظن قد عمل بها في الدالئل وغيره، وظاىر  
كبلـ الهادي أنو ال يجوز الرد بالعبلمة؛ ألف العبلمة ليست ببينة، ويُقوي قوؿ المؤيد باهلل بعادة 

لى الشراء من الدالؿ وقد ذكرت مسائل من ىذا القبيل، المسلمين من غير مناكر وبالقياس ع
مثل أف يأتي رجل إلى غيره، ويدعي أنو وارث لمن أودع وديعة مع من جاء إليو، فإنو يجوز لو 

أف يسلمها أو يدعي الرسالة لصاحب الوديعة بقبضها وظن المودع صدقو، فإنو يجوز أف 
 يسلمها.

 قولو تعالى:
ُهَما اذُْكْرِني ِعْنَد رَبَّْك فَأَنَساُه الشَّْيطَاُف ِذْكَر رَبِّْو فَػَلِبَث ِفي السّْْجِن }َوقَاَؿ لِلَِّذي َظنَّ  َأنَُّو نَاٍج ِمنػْ

 ِبْضَع ِسِنيَن{.
قاؿ للذي ظن أنو ناج منهما يعني من الفتيين اللذين حبسا  -عليو السبلـ -المعنى أف يوسف 

بن الوليد قاؿ لو يوسف: اذكرني عند معو فهو صاحب شراب الملك، واسم الملك الرياف 
ربك، أي : عند سيدؾ، أي : صفني بصفتي وقص عليو قصتي لعلو يرحمني من ىذه الورطة، 

والظن بمعنى العلم عند أكثر المفسرين، واختاره أبو علي وعن قتادة، أراد ظن الذي ىو 
 خبلؼ اليقين؛ ألف عبارة الرؤيا ظن، وصحح الحاكم األوؿ.

 اجع إلى الناجي من السجن، وىو الساقي.وقيل: الظن ر 
 وقولو تعالى:

 }فَأَنَساُه الشَّْيطَاُف ِذْكَر رَبِّْو{.
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قيل: المعنى أف الساقي نسي ما استوصاه يوسف، وىو أف يذكره عند ملك مصر وىو ربو، 
 والمعنى ذكره لربو، ولهذا قاؿ تعالى: }َوِادََّكَر بَػْعَد ُأمٍَّة{.

فأنساه الشيطاف، أي : أنسى يوسف ذكر اهلل تعالى حتى فزع إلى المخلوؽ،  وقيل: المعنى
فاستعاف بو وىذا مروي عن ابن عباس، واألصم والحسن، واألوؿ مروي عن الحسن، وأبي 

 علي، وأبي مسلم، وأبي إسحاؽ.
 وروي عن النبي أنو قاؿ: ))رحم اهلل يوسف لوال كلمتو ما لبث في السجن طوؿ ما لبث((.

 : ))عجبت من أخي يوسف كيف استعاف بمخلوؽ((. وعنو
وروي أف جبريل أتاه وقاؿ: يا يوسف يقوؿ لك ربك ما استحيت أف استعنت باآلدميين أللبثنك 

 في السجن بضع سنين، فقاؿ يوسف: وىو فيَّ في ذلك عني راض؟



 قاؿ: نعم.
انة بغير اهلل في كشف قاؿ: ال أبالي، وفي ىذه تنبيو وىو أف يقاؿ لما أنكر على يوسف االستع

 ما بو، وقد قاؿ تعالى: }َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى{.
 : }َمْن َأنَصاِري ِإَلى اللَِّو{.-عليو السبلـ-وقاؿ تعالى في حكايتو عن عيسى 

 وفي الحديث عنو : ))اهلل في عوف العبد ما داـ العبد في عوف أخيو المسلم((.
 ؤمن كربة، فرج اهلل عنو كربة من كرب اآلخرة((.وعنو : ))من فرج عن م

وعن عائشة أنو لم يأخذه النـو ليلة من الليالي وكاف يطلب من يحرسو حتى جاء سعد بن أبي 
وقاص فسمعت غطيطو، وىل ذلك إال مثل التداوي باألودية، والتقوي باألطعمة واألشربة، وإف  

الكافر لدفع الظلم، والغرؽ والحرؽ، كاف ذلك لكفر الملك فبل خبلؼ بجواز االستعانة ب
 ونحو ذلك، ىذا كبلـ الزمخشري.

 وقد أجيب عن ىذا بوجوه:
األوؿ: أف اهلل سبحانو لما اصطفى األنبياء على خليقتو اصطفى لهم أحسن األمور، واألولى لهم 

مت بو أف من ابتلي بببلء إال يكل أمره إال إلى اهلل خصوصاً إذا كاف المستعاف كافرًا؛ لئبل يش
 الكفار، ويقولوا: لو كاف معو ربو يعينو لما استعاف بنا.
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وعن الحسن :أنو كاف يبكي إذا قرأىا ويقوؿ: نحن إذا نزؿ بنا أمر فزعنا إلى الناس، وإنما 
 عجب النبي ألف يوسف ترؾ عادتو في الصبر والتوكل على اهلل، واإللتجاء إلى دوف غيره.

فعل ذلك من غير إذف، ويحتمل أنو كاف متعبداً بأف ال يشكوا إال قاؿ الحاكم: ويحتمل أنو 
غيره، فحصل من ىذا أف التوكل واإللتجاء إلى اهلل أفضل، ويجوز االستعانة، وقد يجب في 

 حاؿ.
 قولو تعالى:

ي َقطَّْعَن َأْيِديَػُهنَّ ِإفَّ رَبّْي }فَػَلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُؿ قَاَؿ اْرِجْع ِإَلى رَبَّْك فَاْسأَْلُو َما بَاُؿ النّْْسَوِة البلَّتِ 
 ِبَكْيِدِىنَّ َعِليٌم{.

المعنى أف يوسف أراد ظهور براءتو لئبل يتسلق الحاسدوف إلى تقبيح أمره بطوؿ، ويجعلوه سلماً 
إلى حط منزلتو، وقولو تعالى:}اْرِجْع ِإَلى رَبَّْك{أي إلى سيدؾ، وىو ملك مصر، وقولو:}ِإفَّ رَبّْي 

 نَّ َعِليٌم{.المعنى أف اهلل عالم بكيدىن :عن أبي علي.ِبَكْيِدىِ 
 العزيز. -يعني  -وعن أبي مسلم: إف ربي 



 قاؿ الحاكم: واألوؿ الوجو.
 ولهذا ثمرات:

األولى: أف االجتهاد في نفي التهمة مشروع، وعليو قولو : ))من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فبل 
 يقف مواقف التهم((.

 قاؿ للمارين بو في معتكفو وعنده بعض نسائو ىي فبلنة اتّْقاء للتهمة، ومنو ما روي أنو
في قولو:}فَاْسأَْلوُ َما بَاُؿ النّْْسَوِة{ ولم يقل سلو عن أف يفتش  -عليو السبلـ-وفي كبلـ يوسف 

عن شأنهن داللة على حسن قضاء الغرض بما ىو األقرب إلى تأديتو ؛ ألف السؤاؿ مما يهيج 
 ذا دليل على أنو ينبغي حسن السؤاؿ في طلب العلم.إلى البحث، وى

 الثانية: جواز التسمية بالرب للسيد، ومن يلي األمر على القائل.
 قولو تعالى:

 }قَاَؿ اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اأَلْرِض ِإنّْي َحِفيٌظ َعِليٌم{
 لهذه الجملة ثمرات:
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ة على ما أفاده الظاىر؛ ألف ىذا الملك كاف  األولى: جواز طلب الوالية من الظلمة والكفر 
عليو -كافرًا، وطلب منو يوسف صلى اهلل عليو الوالية، وىذا ىو تخريج المؤيد باهلل للهادي 

، وىو قوؿ أحمد بن عيسى ,وكثير من الفقهاء ,أخذاً بهذا الظاىر، وبما جرى من -السبلـ
ة إلى ذلك مع عدـ اإلماـ، والذي عادة العلماء في كثير من األمصار، وألف الضرورة داعي

أف ذلك ال يجوز، حتى قاؿ أبو  -وىو قوؿ مشائخ المعتزلة  -حصلو أبو العباس للمذىب 
علي: إف التولية من جهتهم فسق، واحتجوا على ىذا بقولو تعالى:}َوالَ تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا 

 فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر{ وىذا ركوف.
 اآلية وجوه: وذكر في ىذه

األوؿ: أف يوسف صلى اهلل عليو يصرؼ عن نفسو، وأف ملك مصر خلى لو األمر، ولهذا قاؿ 
َها َحْيُث َيَشاُء{ بالياء مضافاً إلى يوسف وىي قراءة األكثر،. وقراءة ابن كثير  تعالى:}يَػَتبَػوَّأُ ِمنػْ

 :حيث نشاء بالنوف مضافاً إلى اهلل تعالى.
جو وختمو بخاتمو وروَّاه بسيفو، ووضع لو سريراً من ذىب مكلبًل ويروى أف الملك توجو بتا

 بالدر والياقوت.
وروي أنو قاؿ لو: أما السرير فأشد بو ملكك، وأما الخاتم فأدبر بو بأمرؾ، وأما التاج فليس من 



 لباسي ولباس آبائي.
 قاؿ: فقد وضعتو إجبلالً لك، وإقراراً بفضلك.

 كاف قد أسلم.الوجو الثاني: ذكره مجاىد أنو  
الثالث: أنو إذا لم يتمكن من األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر إال باستئذاف الظلمة والكفرة 

 فإف االستئذاف لهم جائز بل واجب.
 الرابع: أف ىذا كاف جائزاً عقبلً قبل ورود السمع.

 إذا ثبت ىذا فالتولية من جهتهم على وجوه:
تهم فهذا ال يجوز، ولعل ذاؾ وفاؽ، وىكذا إذا كاف األوؿ: أف يظهر أنهم على حق في تصرفا

 ال يتمكن من التولية منهم إال بمعاونتهم على المحظور أو بتكثير سوادىم.
 الثاني: أف يكوف ذلك خالياً عن ىذا، وكاف ما طلب التولية فيو قطعياً فهذا جائز بل واجب.
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لي أف يقطع الخبلؼ بالتولية حيث يكوف الثالث: أف يكوف األمر خبلفياً، ولكن أراد المتو 
 قاضياً أو أراد التصرؼ بالوالية في ماؿ اليتيم ونحو ذلك.

فإف قلنا: إف لمن صلح لشيء فعلي: جاز لو التصرؼ بما معو من الوالية ال أنو استفاد ذلك 
تفاد بتولية الظالم، لكنو يكوف عاصياً بطلب الوالية، ومن جوز التولية منهم أباح لو ذلك واس

 التصرؼ، وصحة الحكم بتوليتهم ىذا حكم.
قاؿ جار اهلل: وعن النبي : ))رحم اهلل أخي يوسف لو لم يقل: اجعلني على خزائن األرض 

 الستعملو من ساعتو، لكنو أخر ذلك سنة((.
 -عليو السبلـ -الحكم الثاني: جواز تزكية النفس إذا كاف يترتب عليو مصلحة؛ ألف يوسف 

عليم، وإنما الممنوع أف يقوؿ ذلك على وجو االفتخار والتطاوؿ، وقد : ))أنا قاؿ: إني حفيظ 
 سيد ولد آدـ وال فخر((.

الحكم الثالث: أف المتولي لؤلمور ال بد أف يكوف أميناً، فتولية الخائن ال تجوز وال بد أف يكوف 
أخوذ، وكذلك عليماً بيما يتصرؼ فيو، فإف كاف عامبًل عرؼ من الفقو ما يأخذ منو وقدر الم

 يعرؼ في كل والية ما يتصرؼ فيو،
 وقد فسر قوؿ يوسف: إني حفيظ عليم بأف ال أصرؼ الماؿ إال في موضعو.

 وقولو عليم: إي عليم بوجوه التدبير فيها.
 وقيل: كاتب، وقيل: عالم بالحساب.



ذلك غالباً وىهنا فرع :وىو في تولية من يعتاد السهو والغفلة، و قد قاؿ في االنتصار: إف كاف 
لم يجز توليتو القضاء، وإف كاف نادرًا جاز، وكذا يأتي في غيره، وكذا يأتي في إماـ الصبلة :إنو 
؛ ألنو يدخل في ضمانة ال يقـو بحفظها، وإف كاف نادرًا  إذا كثر نسيانو وغلب لم يجز لو أف يـؤ

 جاز.
 شافعي قوالف:وأما تولية من ال يكتب للقضاء ونحو ذلك من الواليات العظيمة فلل

 أحدىما: الجواز، واختاره صاحب النهاية؛ ألنو كاف أمياً.
أنو ال يجوز، وأف كوف النبي كاف أمياً معجزة لو فهو  -واختاره اإلماـ يحيى  -والثاني:

 مخصوص بذلك من حيث إنو مع كونو أمياً جاء بما يعجز عنو كل فصيح.
 قولو تعالى:

 وَف{،}فَػَعَرفَػُهْم َوُىْم َلُو ُمنِكرُ 
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 وقولو تعالى:
 }ائْػُتوِني بَِأٍخ َلُكْم ِمْن َأبِيُكْم{.

قيل: إنما لم يعرفهم بنفسو وإنما طلب أخاه، وال معاملة بينهما لمصلحٍة عِلمها اهلل فيسقط 
 السؤاؿ.

 وقيل: إنما أنكروه لطوؿ الزماف.
ير وعلى رأسو التاج، وفي وقيل: كاف وراء حجاب، وقيل: تهيئ بهيئة الملوؾ وكاف البساً للحر 

 عنقو طوؽ من ذىب، وىذا قد نسخ في شريعتنا :أعني لباس الحرير والذىب للذكور.
 قولو تعالى:

َِ َمْوثًِقا ِمَن اللَِّو لََتْأتُػنَّني ِبِو{  }قَاَؿ َلْن ُأْرِسَلُو َمَعُكْم َحتَّى تُػْؤُتوِف
اَؿ َىْل آَمُنُكْم َعَلْيِو ِإالَّ َكَما وإنما طلب الموثق لما سبق من فعلهم بيوسف، ولهذا قاؿ: }قَ 

 َأِمنُتُكْم َعَلى َأِخيِو{.
 -واختلف ما ىو الموثق الذي طلب منهم :

 فقيل: يسلموف لو كفيبًل.
 وقيل: يحلفوف لو باهلل، وقيل: يحلفوف بخاتم النبيين وسيد المرسلين ، عن ابن عباس.

 وقد أخذ من ذلك ثمرات:
 أسباب التهمة؛ ألنو إنما طلب الكفيل لما سبق منهم.منها أنو يلـز التبعد من 



ومنها: جواز الكفالة بالبدف، وىذا مذىب األئمة ,وأبو حنيفة ، وألصحاب الشافعي وجو: أنها 
 ال تصح.

(( عمومو صحتها.  وقولو : ))الزعيم غاـر
 حتى جاء بو. -عليو السبلـ-وروي أف رجبلً تكفل لرجل بنفس آخر فحبسو علي 

اهلل بن مسعود أنو استشار الصحابة في أصحاب عبد اهلل بن النواحة فأشاروا وعن عبد 
باستتابتهم، وتكفيل عشائرىم عليهم، ففعل ذلك وكاف قد قتل عبد اهلل بن النواحة لما أذف أف 

مسيلمة رسوؿ اهلل، وفي ىذه الحكاية فائدة وىي: أف من عرؼ منو مضارة الغير فطلب 
ف يضمن لو بقلة االعتراض كاف للحاكم ذلك، وىذا قد يفعلو المتعدى عليو من الحاكم أ

 القضاة تصنعاً.
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ومنها: جواز التخليف على فعل ما يجب في المستقبل كأف يحلف المدين ليسلم ما عليو في 
قاؿ: وعند  -عليو السبلـ-المستقبل، وقد حكي ىذا في مجموع علي خليل عن الهادي 

على األمور المستقبلة، وفي سورة الممتحنة في قولو تعالى: }ِإَذا  المؤيد باهلل أنو ال يحلف
 َجاَءَؾ اْلُمْؤِمَناُت يُػَباِيْعَنَك...{ إلى آخر اآلية داللة على الجواز.

 قولو تعالى:
ي َعنُكْم ِمَن اللَِّو ِمْن }َوقَاَؿ يَا بَِنيَّ الَ َتْدُخُلوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن َأبْػَواٍب ُمتَػَفرَّْقٍة َوَما ُأْغنِ 

 َشْيٍء{
اختلف المفسروف ما الوجو في كوف يعقوب نهاىم عن الدخوؿ من باب واحد؟ فعن ابن عباس, 

والحسن، وقتادة ,والضحاؾ، والسدي, واألصم، وأبي مسلم ,: أنو خاؼ عليهم العين؛ ألنهم  
ة إلى أف يطمح إليهم األنصار كانوا ذوي ىيبة وكماؿ، وقد اشتهر إكراـ الملك لهم، وكانوا مظن

 ]األنظار[.
 وقيل: خاؼ عليهم حسد الناس، وأف يرفع إلى الملك قوتهم وبطشهم فيقتلهم أو يحبسهم.

وقيل: خاؼ عليهم الغوائل إذا كانوا مجتمعين، فرأى أف التفرؽ أسلم، وىذاف مروياف عن أبي 
 علي؛ ألنو أنكر العين.

 نو بنيامين إلى يوسف.وعن النخعي: أمرىم بالتفرؽ ليصل اب
 ولهذه الجملة ثمرة:

 وىي استحباب البعد عن مضار العباد، والحذر منها.



 فأما فعل اهلل تعالى :فبل يغني الحذر منو، ولهذا قيل: ال ينفع الحذر إذا جاء القدر.
ِإالَّ لِلَِّو{ ولهذه  : }َوَما ُأْغِني َعنُكْم ِمَن اللَِّو ِمْن َشْيٍء ِإِف اْلُحْكمُ -عليو السبلـ-وقاؿ يعقوب 

 الفائدة تكميل وىي بياف ما قيل في العين.
 واعلم أنو قد اختلف العلماء في ذلك
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قاؿ في التهذيب: إف أبا علي أنكر الضرر بالعين، وىو مروي عن جماعة من المتكلمين، 
منها  ومنهم من جوز ذلك، وىو الذي صححو الحاكم، واألمير الحسين وغيره ألخبار وردت

قولو وىذا الخبر رواه في البخاري ,ومسلم، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عنو : ))العين 
 حق، ولو كاف شيء سابق القدر لسبقتو العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا((.

قاؿ النواوي: قالت العلماء االستغساؿ أف يقاؿ للعائن وىو الصائب بعينو الناظر بها استحساناً 
 ؾ مما يلي الجلد بماء ثم يصب على العين.اغسل داخلو إزار 

وفي كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجة أنو كاف يتعوذ من الجاف، ومن عين اإلنساف، حتى 
نزلت المعوذتاف فأخذ بهما وترؾ ما سواىما، وكاف يعوذ الحسنين فيقوؿ: ))أعيذكما بكلمات 

 اهلل التامة، من كل شيطاف وىامة، ومن كل عين المة((.
 قوؿ: ))إف أباكما إبراىيم كاف يعوذ بهما إسماعيل وإسحق((.وي

 وعنو أنو كاف إذا خاؼ أف يصيب شيئاً بعينو قاؿ: ))اللهم بارؾ فيو وال تضره((.
 وعنو : ))من رأى شيئاً فأعجبو فقاؿ: ما شاء اهلل وال قوة إال باهلل لم يضره((.

 ليتبرؾ عليو فإف العين حق((.وعنو : ))إذا رأى أحدكم ما يعجبو في نفسو أو مالو ف
وعن القاضي حسين من أصحاب الشافعي قاؿ: نظر بعض األنيباء صلوات اهلل عليهم إلى قومو 
يوماً فاستكثرىم وأعجبوه، فمات منهم من ساعتو سبعوف ألفاً، فأوحى اهلل إليو أنك عنتهم، ولو 

اهلل إليو أف يقوؿ:  أنك إذا عينتهم حصنتهم لم يهلكوا.قاؿ: وبأي شيء أحصنهم، فأوحى
حصنتكم بالحي القيـو الذي ال يموت أبدًا، ورفعت عنكم السوء ببل حوؿ وال قوة إال باهلل 

 العلي العظيم.
 وكاف القاضي حسين إذا نظر إلى أصحابو وأعجبتو سمتهم حصنهم بهذا.
 واختلف من أثبت المضرة الحاصلة بالعين على ثبلثة أقواؿ رواىا الحاكم:
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منهم من قاؿ: يخرج من عين العائن شعاع يتصل بمن رآه فيؤثر فيو تأثير السم، وضعفو ف
الحاكم، قاؿ: ألنو لو كاف كذلك لما اختص ببعض األشياء دوف بعض، وألف الجواىر متماثلة 

 فبل تؤثر بعضها في بعض.
خر شيئاً ومنهم من قاؿ: ىو فعل العائن، قاؿ: وىذا ال يصح؛ ألف الجسم ال يفعل في جسم آ

 إال بمماسة يعني أو ما في حكمها من االعتمادات، وألنو لو كاف فعلو وقف على اختياره.
ومنهم من قاؿ: إنو فعل اهلل تعالى أجرى العادة بذلك لضرب من المصلحة، وصحح ىذا 

الحاكم، وىو الذي ذكره الزمخشري ,واألمير الحسين ,وىو قوؿ القاضي ,وأبي ىاشم، ذكره 
لتهذيب، وقد انطوى ما ذكرنا على ماىية العين والخبلؼ في ذلك، وما ينبغي عنهما في ا

 للعاين أف يفعلو ويقولو ونفي الكبلـ في الضماف،
وقد قاؿ بعض المفرعين للمذىب: أنو يضمن ويقاد ألنو مباشر، وىذا محتمل ألنو كالسحر، 

، ويضمن عند الشافعي، وقد قاؿ في )شرح اإلبانة(: أنو ال يضمن الساحر عندنا وأبي حنيفة
وال يقاؿ : فلم وجب الضماف والقود إذا قتل بالسم أو باإلحراؽ مع أف اإلحراؽ ومضرة السم 

 فعل اهلل، ألف المضرة بالسم واإلحراؽ معلومة.
 قولو تعالى:

 }ُثمَّ َأذََّف ُمَؤذٌّْف َأيػَّتُػَها اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَف{
باسو ألخيو بغير حق ال يستباح في الظاىر مع ما في ذلك من ىهنا سؤاؿ وىو أف يقاؿ: احت

حزنو وحزف أبيو، وحزف إخوتو، وتسريقهم وليسوا بسارقين، وإدخاؿ التهمة عليهم، والقوؿ 
 بأنهم سارقوف ظاىره الكذب؟

جواب ذلك: أف يقاؿ: أما حبس أخيو فعن أبي علي :كاف بموطأة بينهما، ورضا منو، وحبسو 
 قل للحزف مع يعقوب من حبسو بغير سبب باطل.بسبب ال يمكن أ

وقيل: يجوز مع الغم المذكور؛ ألف فيو دفع عمـو كبيرة، وفعل األقل لدفع األكثر جائز، وكاف 
 فعل ذلك بوحي، ولهذا قاؿ تعالى: }َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف{ يعني علمناه إياه وأوحينا إليو بو.
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تزوؿ التهمة، وأما النطق بما ظاىره الكذب  -بعد معرفة نبوتهم ف -وأما إيراث التهمة عليهم
 ففي ذلك وجوه:

 األوؿ: أف ىذا من قوؿ األعواف ال من قوؿ يوسف، وإنما قالوا ذلك تهمة منهم.
 وقيل: في ذلك تورية بأف المراد لسارقوف يوسف من أبيو في سبب أخذكم لو.



ما صورتو صورة القبيح، ولؤلئمة مسائل من وقيل: يستخرج من ىذا جواز التوصل إلى الحسن ب
ىذا القبيل بعضها يدؿ على الجواز نحو ما ذكر في شراء أوالد الكفار منهم، ومسائل تخالف 

نحو ما ذكرنا في بيع رؤوس الكفار منهم، وقد يشبو ىذا بدباغ جلد الميتة وبتخليل الخمر، 
يو، فهذا نظر ألنو توصل بمباح فإنو توصل إلى تحليل المحظور عند من جوز ذلك في التشب

 إلى مباح.
 قولو تعالى:

 }َوِلَمْن َجاَء ِبِو ِحْمُل بَِعيٍر{
ىذا استدؿ بو أصحاب الشافعي ,و اإلماـ يحيى :على جواز الجعالة نحو من رد عليَّ ضالتي 

فلو كذا، وجعلوا الغرض كالمعلـو الزماً فلم يجعلوا القبوؿ شرط، وال كوف األخير معلوماً 
 علوىا جائزة غير الزمة.وج

قالوا: وحديث الرقبة فيو داللة عليها، وأىل المذىب أدخلوىا في اإلجازة الفاسدة؛ ألف الوفاء 
 غير الـز ىنا.

 قولو تعالى:
 }َوَأنَا ِبِو َزِعيٌم{

 من كبلـ المنادي، وكاف زعيمهم يكنى بو عنهم.
اع، ويكوف ىذا دليبلً على صحة والمراد :وأنا زعيم بالحمل الذي جعل عوضاً على مجيء الص

 الكفالة بالماؿ، لكن إف كاف الماؿ ثابتاً أو ثبت بسببو فذلك جلي.
وأما إذا ضمن بماؿ يجب في الحاؿ ويجب بعد ذلك، كأف يقوؿ: ما أقرضت فبلف أو مانعت 

 منو، فأنا بو ضامن، :فالمذىب جوازه،
 عن الهادي في الفنوف :أنو ال يصح. وعند الناصر,والشافعي ,واختاره اإلماـ يحيى، وىو مروي

وأما لو ضمن ضماناً مطلقاً لرجل ال شيء لو عليو فهذا فيو اختبلؼ بين المفرعين ىل يصح 
؛ ألف اآلية جاءت فيما يلـز على أحد  (( ولآلية أوال يلـز لعمـو الخبر وىو قولو : ))الزعيم غاـر

 ستحق لشخص على آخر،التفسيرين، والزعيم عادة :إنما يكوف فيمن تحمل بحق م
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واختلف أيضاً في ضمانة األمرأة ذات الزوج، فمذىب األئمة والفريقين صحة ضمانتها بغير إذف 
 زوجها.

 وقاؿ مالك: إنما يصح بإذف الزوج وفي اآلية والخبر داللة على أف رضا المكفوؿ لو غير شرط.



 وعن أبي حنيفة, ومحمد ,وبعض أصحاب الشافعي :رضاه شرط.
 قولو تعالى:

 }قَاُلوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد ِفي رَْحِلِو فَػُهَو َجَزاُؤُه{
ىذا فتوى من إخوة يوسف أف جزاء الصاع أخذ سارقو؛ ألنو في شريعة آؿ يعقوب كاف جزاء 

السارؽ استرقاقو سنة، وكاف أىل مصر شريعتهم أف يغـر السارؽ مثلي ما أخذ، وجاءت شريعة 
 محمد بالقطع.

 الى:قولو تع
 }قَاُلوا ِإْف َيْسِرْؽ فَػَقْد َسَرَؽ َأٌخ َلُو ِمْن قَػْبُل{

 أرادوا يوسف.
 قيل: أضافوا السرؽ إليو؛ ألنو أخذ صنماً لجده أبي أمو فكسره وألقاه بين الجيف في الطريق.

 وقيل: دخل الكنيسة فأخذ منها تمثاالً صغيراً من ذىب كانوا يعبدونو فدفنو.
( ] عناؽ [أو دجاجة أو بيضة فأعطى ذلك، وقيل: كاف 1تاؽ )وقيل: كاف في المنزؿ ع

منطقة يتوارثها أكابر ولده، فورثها إسحق ثم وقعت في يد ابنتو،  -عليو السبلـ-إلبراىيم 
وكانت أكبر أوالده، فحضنت يوسف وىي عمتو بعد وفاة أمو، وكانت ال تصبر عنو، فلما شب 

اب يوسف، ثم قالت: فقدت منطقة إسحق أراد يعقوب انتزاعو فحزمت المنطقة تحت ثي
 فوجدت مع يوسف فطلبت أخذه فخبله يعقوب عندىا حتى ماتت.

 وقيل: كاف ذلك كذباً.
 وفي ذكر ىذه النكتة بياف برآة يوسف .

 قولو تعالى:
نَػَراَؾ ِمَن اْلُمْحِسِنيَن، قَاَؿ َمَعاَذ  }قَاُلوا يَا َأيػَُّها اْلَعزِيُز ِإفَّ َلُو َأباً َشْيخاً َكِبيراً َفُخْذ َأَحَدنَا َمَكانَُو ِإنَّا

 اللَِّو َأْف نَْأُخَذ ِإالَّ َمْن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه ِإنَّا ِإذاً َلظَاِلُموَف{.
__________ 

( ػ عتاؽ الطير ىي الجوارح منها .والعناؽ األنثى من ولد المعز جمعو عنوؽ تمت من العين 1)
 بتصرؼ
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ىذه الجملة: أف للكبير حقاً يتوسل بو؛ لذلك توسلوا بكبر يعقوب، وقد ورد في الفقو من 
صبلة االستسقاء أنو ينبغي أف يخرج بالشيوخ وأنو ال يؤخذ أحد بجـر غيره إال ما ورد في العقل 



 فإنو مخصوص بحديث الغرة وحديث القسامة.
 قولو تعالى:

 نَا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا{.}يَاأَبَانَا ِإفَّ ابْػَنَك َسَرَؽ َوَما َشِهدْ 
 القراءة الظاىرة: سرؽ.

قاؿ الحاكم: وفي ذلك داللة على أنو يجوز اإلخبار بظاىرة الحاؿ، والمراد من غير اعتقاد 
 القطع.

 وقولو تعالى:
 }ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا{

 يعني من كوف الصاع وجد في رحالو ال على نفس السرؽ.
 ما شهدنا إال ما علمنا من التسريق.وقرئ قي اآلحاد أف ابنك سرؽ و 

 قولو تعالى:
ٌر َجِميٌل َعَسى اللَُّو َأْف يَْأتَِيِني ِبِهْم َجِميعاً ِإنَُّو ُىوَ  اْلَعِليُم  }قَاَؿ َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمراً َفَصبػْ

 اْلَحِكيُم{.
 قيل: معنى سولت أي : سهلت.عن أبي علي.

األصم، وفي ىذا سؤاؿ وىو أف يقاؿ: لم قاؿ لهم يعقوب ذلك ولم وقيل: زينت، عن قتادة,و 
 يحصل منهم قبيح في مسيرىم ببنيامين؟

 جواب ذلك من وجوه:
 األوؿ: أنو قاؿ ذلك مقالة متهم غير قاطع، وكاف سبب التهمة ما سبق منهم مع يوسف.

ر، فيحصل من ىذا أف وقيل: أراد بالتسويل في أثناء األمر، وأنهم طلبوا مسيره لزيادة كيل بعي
من تكلم على متهم عذر، وقد اختلف في قاذؼ المتهم ىل يحد أـ ال؟ فالظاىر من ىذا 

 أنو ال يحد. -وىو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة  -المذىب
 وذكر أبو جعفر في )شرح اإلبانة(: أف العفة غير شرط عند كافة العلماء.

 قولو تعالى:
َناُه ِمَن اْلُحْزِف فَػُهَو َكِظيٌم{.}َوقَاَؿ يَا َأَسَفى َعَلى يُ   وُسَف َوابْػَيضَّْت َعيػْ

المعنى: يا أسفي فأبدؿ ياء اإلضافة باأللف، واألسف ىو: أشد الحزف والحسرة، وابيضاض 
 العين: ذىاب سوادىا؛ ألف العبرة تمحو سواد العين.

 قيل: أصابو العمى.
 اف:وقيل: كاف يدرؾ إدراكاً ضعيفاً، وفي ىذه الجملة بحث
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 األوؿ: كيف كاف ىذا الحاؿ من شدة األسف والحزف مع كونو نبيًا.
 قاؿ جار اهلل: قد قيل ما جفت عينا يعقوب من وقت فراؽ يوسف إلى أف القاه ثمانين عاماً.

وروي أنو سأؿ جبريل ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف؟ قاؿ: وجد سبعين ثكلى، قاؿ: فما  
 أجر مائة شهيد، وما ساء ظنو باهلل ساعة قط. كاف لو من األجر؟ قاؿ:

وفي الحاكم: قيل: قاؿ جبريل ليوسف إف بصر أبيك قد ذىب من الحزف عليك، فوضع يده 
 على رأسو وقاؿ: ليت أمي لم تلدني ولم أؾ حزناً على أبي، حكاه األصم.

 على جواب ىذا مذكور في الكشاؼ قاؿ: اإلنساف مجبوؿ على الحزف، وقد بكى رسوؿ اهلل
ولده إبراىيم، وقاؿ: ))القلب يحزف، والعين تدمع، وال نقوؿ ما يغضب الرب، وإنا عليك يا 

إبراىيم لمحزونوف((، وإنما الحزف المذمـو ما يقع من الصياح ,والنياحة , ولطم الوجو 
,والصدر، وتمزيق الثياب، ولما بكى روؿ اهلل على بعض أوالد بناتو وىو يجود بنفسو فقيل: 

نا عن البكاء؟ فقاؿ: ))ما نهيتكم عن البكاء، وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين، صوت نهيت
 عند الفرح وصوت عند الترح((.

ولما بكى الحسن على ولد أو غيره فقيل لو في ذلك؟ فقاؿ: ما رأيت اهلل جعل الحزف عارًا 
 على يعقوب: فهذا حكم.

ة سبلمة الحواس التي يقع النقصاف بها،  البحث الثاني: أف يقاؿ: العلماء قد شرطوا في األئم
 كالعمى والصم والخرس، و النبوة أبلغ من ذلك، فكيف كاف نبياً مع العمى؟

جواب ذلك واهلل أعلم: أف يقاؿ إنو لم يذىب بصره بالكلية، فحدة البصر غير شرط وإف ذىب 
 بالكلية فلعلو كاف راجياً لعود بصره.
، فبل يكوف العمى وال العاىات بعد التبليغ قد جاء في وقيل: ىذا شرط قبل التبليغ ال بعده

 النبوة،
وقد ذكر العلماء :أنو إذا عرضت لئلماـ علة يرجى زوالها لم تبطل إمامتو، وإف كاف زوالها ال 

 يرجى بطلت إمامتو، وىكذا الحسن،
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عند زيد بن فإف زالت العلة بعد اإلياس أو أطلق من الحبس المأنوس وقد دعي إماـ آخر :ف
علي ,والنفس الزكية، وأبي عبد اهلل الداعي، والمؤيد باهلل ,وأبي طالب, والمعتزلة، والفقهاء,: 

أف الثاني أحق باإلمامة؛ ألف إمامة األوؿ المأنوس قد بطلت، ولهذا نظير من القياس، وىو 



مة، وعند القاسم التزوج باألمة لعدـ السبيل إلى الحرة، فإنو إذا وجد السبيل لم يبطل نكاح األ
والناصر أف يسلم المفضوؿ لؤلفضل، وكذا عندىما أنو إذا دعا إماـ، ثم وجد أفضل منو لزمو 

 التسليم.
 قاؿ الناصر: فإف امتنع كاف فاسقاً؛ ألنو يعرؼ أف غرضو الدنيا.

وىهنا بحث قد دؽ على عدة من أىل األنظار: وىو أف يقاؿ: إلى من يرجع اإلياس ىل إلى 
ألوؿ أو إلى اعتقاد الثاني، أو إلى أىل المعرفة باألحواؿ، أو يكوف كل أحد متبعدًا اعتقاد ا

 بظنو؟
والجواب عن ىذا أف يقاؿ: إذا تكاملت شروط اإلمامة في الثاني رجح ما عنده مما يتعلق 

 باالجتهاد والتدبير، ومثل ىذا مما يقلد فيو.
 يصح تقليده فيو، كالعدالة والعلم قيل: في ىذا نظر؛ ألف اليأس شرط في صحة إمامتو، فبل

 وغيرىما، فالمرجع باإلياس إلى ظنو ال إلى العلم، وال طريق إلى ظنو إال بقولو.
و َثمَّ جواب آخر وىو أف يقاؿ: يرجع في العلة ىل ىي مما يرجى زوالها أـ ال إلى األطباء 

كاف سبب الحس باقياً الثقات، ويرجع في الحس إال العادة والنظر في علة الحس وسببو، فإف  
نحو أف يحبس لدعواه اإلمامة فهذا كالمأنوس، وإف كاف السبب يمكن زوالو كدفع ماؿ أو 

 تسليم معقل يتمكن المحبوس من تسليمو فهذا مرجو فبل تبطل معو اإلمامة.
وجواب ثالث وىو أف يقاؿ: إذا عقد للثاني خمسة فعقدىم كالحكم باإلياس وىذا حكم ثاف، 

ا البحث تتمة لما ذكر من ىذه الجملة، إف قيل: كيف اشتد الحزف مع يعقوب فظهر من ىذ
وكاف يمكن يوسف زوالو بشرح خبره خصوصاً مع قرب الديار وتطاوؿ األزماف، وكيف استجاز 

 عدـ البذؿ لوسعو في قطع حزف أبيو بتحقيق خبره وشأنو؟

(1/87) 

 

ؿ ونحوه من تبليغ أبيهم، ىذا أشار إليو قلنا: لعل ذلك بمعرفة يوسف بأف إخوتو يمنعوف الرسو 
 -عليو السبلـ-الحاكم وىو يمكن أف يقاؿ: لعل ذلك لمصلحة دينية أعلمها اهلل تعالى يوسف 

 ولم يخبر بها، واهلل أعلم.
وروي أف يوسف لما أدخل أباه المخازين فأدخلو مخزاف القراطيس قاؿ: يابني ما أغفلك عندؾ 

فسأؿ  -عليو السبلـ-على ثماف مراحل؟ قاؿ: أمرني جبريل  ىذه القراطيس وما كتبت إليَّ 
 يعقوب جبريل فقاؿ: اهلل أمرني بذلك لقولك: وأخاؼ أف يأكلو الذئب، قاؿ: فهل خفتني.

 وقيل: إف يعقوب اشترى جارية مع ولدىا فباع ولدىا فبكت حتى عميت.



حتم شاة فقاـ ببابكم وروي أف اهلل تعالى أوحى إلى يعقوب: ))إنما وجدت عليكم ألنكم ذب
مسكين فلم تطعموه، وإف أحب خلقي إليَّ األنبياء، ثم المساكين، فاصنع طعاماً ثم ادع عليو 
المساكين(( وىذه مسألة فقهية أنو ال يجب التفرؽ بالبيع بين ذوي األرحاـ في حاؿ الصغر، 

 وفي ذلك تفصيل وخبلؼ.
 قولو تعالى:

َنا ِإفَّ اللََّو }يَا َأيػَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا وَ  َنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة فََأْوِؼ لََنا اْلَكْيَل َوَتَصدَّْؽ َعَليػْ َأْىَلَنا الضُّرُّ َوِجئػْ
ِقيَن{  َيْجِزي اْلُمَتَصدّْ

ىذه الجملة قد تضمنت ثبلثة أمور وىي: جواز الشكاء لدفع المضرة، وسؤاؿ الصدقة، وجواز 
 أخذىا مع السؤاؿ.

ز لدفع الضرورة، وقد يحب الشكا إذا كاف فيو وقاية روح، أو دفع مضرة، أما األوؿ فذلك جائ
أو زواؿ منكر، و أرادوا بقولهم: مسنا وأىلنا الضر، يعني الهزاؿ من الشدة والجوع، وقيل: 

بهبلؾ مواشينا، وقولو: ببضاعة مزجاة أي : مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها، قيل: كانت من 
 ,وسمناً.متاع األعراب جبوناً 

، وقيل: الصنوبر وىو شجر أخضر في الشتاء  وقيل: تسويق المقل, واالقط، والمقل الدـو
 والصيف.

 وقيل:النعاؿ ,واألدـ، وقيل: دراىم زنوؼ.
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وأما الثاني وىو سؤاؿ الصدقة فظاىر السؤاؿ أنهم أرادوا وفاء الكيل، وقيل: إرخاص السعر، 
 لى وجو المماكسة في البيع والنكاح ونحو ذلك جائز.وقيل: الزيادة، والسؤاؿ الذي ع

وأما إذا كاف في غير عقود المعاوضات فجائز أيضاً للمضرة، وفي الحديث عنو : ))ال تحل 
المسألة إال لذي فقر مدقع، أو دـ مقطع، أو غـر موجع(( وقد يجب السؤاؿ لدفع المضرة 

 صغار.لوجوب نفقة الزوجة واألبوين العاجزين، واألوالد ال
 وأما الزائد على ذلك فالمذىب تحريمو لهذا الخبر وأمثالو.

وعن أبي حنيفة, والشافعي ,وصححو الشيخ أبو جعفر جوازه؛ ألف اهلل تعالى قاؿ: }َوَأمَّا 
َهْر{ فلو فعل محـر جاز نهره، وىذا في سؤاؿ غير اإلماـ، فأما سؤاؿ اإلماـ  السَّاِئَل َفبلَ تَػنػْ

 إال أف يسأؿ ذا سلطاف، يقاؿ: المراد إذا سأؿ للضرورة. فجائز؛ ألف في الحديث
وقيل: أرادوا بالصدقة إخراج أخيهم، وال إشكاؿ في جواز ذلك، قيل: الصدقة محرمة على 



األنبياء فلم يريدوف الزيادة، ولكن أرادوا إرخاص السعر واإلغماض عن رداءة البضاعة، وىذا 
 مروي عن سعيد بن جبير وغيره.

الزيادة والصدقة لم تحـر على أحد من األنبياء إالَّ على نبينا ، وىذا مروي عن  وقيل: سألوا
 سفياف بن عيينة ،

ولما سئل ابن عيينة عن ذلك قاؿ: ألم تسمع وتصدؽ علينا، والصدقة ىي العطية التي ينبغي 
، إف اهلل ال يتصدؽ  بها المثوبة من اهلل، ومنو قوؿ الحسن لما سمع من يقوؿ: اللهم تصدؽ عليَّ

 إنما يتصدؽ الذي ينبغي الثواب، قل اللهم اعطني أو ارحمني،
وكذا روي عن مجاىد كراىة اللهم تصدؽ علينا، لكن قد ورد في حديث يعلى بن منبو أنو لما 

قاؿ عمر للنبي : ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقاؿ النبي : ))ذلك صدقة تصدؽ اهلل بها عليكم 
 لة على أف المحاباة في إرخاص السعر كالصدقة،فاقبلوا صدقتو(( وفي ذلك دال

 وقد اختلف العلماء ىل يجوز للقاضي أف يتولى البيع بنفسو؟
 ففي )شرح اإلبانة( لمذىبنا والشافعي: ال يتواله خشية المحاباة،
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 وعند أبي حنيفة, وصاحبيو: يجوز، وجاء في الحديث عنو : ))لعن اهلل الوالي يتجر في رعيتو((
ي اآلية داللة على أف الغني ال ينافي القربة، فيستحب أف يتصدؽ على األغنياء إذا كاف فيهم وف

، ووجو -عليو السبلـ-وجو قربة؛ ألنو قد روي أنهم كانوا أغنياء، ولم ينكر عليهم يوسف 
التقرب عليهم قيل: كونهم أنبياء، وقيل: أوالد أنبياء، وىذا يدؿ على أف من تصدؽ على رجل 

بة فيو صلة آلبائو الذين فيهم قربة أف ذلك صدقة وقربة، ويدؿ على أف السائل لو حق ال ال قر 
رؽ لهم شكايتهم فبادر إلى إنزاؿ المسرة  -عليو السبلـ-ينبغي أف يخيب ؛ ألف يوسف 

 عليهم، قيل: لما قالوا: مسنا وأىلنا الضر رقصت عيناه، وباح بما يكتمو.
 بحالهم. وقيل: علم اهلل المصلحة بإخباره

 وقيل: زاؿ المانع.
وقيل: لما وقف على كتاب يعقوب إلى عزيز مصر وىو من يعقوب إسرائيل اهلل بن إسحاؽ 

ذبيح اهلل بن إبراىيم خليل اهلل إلى عزيز مصر أما بعد: فإنا أىل بيت موكل بنا الببلء، أما جدي 
لت النار عليو برداً وسبلماً، فشدة يداه ورجبله ورمي بو في النار ليحرؽ فنجاه اهلل تعالى، وجع

وأما أبي فوضعت السكين على قفاه ليقتل ففداه اهلل، وأما أنا فكاف لي ابن وكاف أحب أوالدي 
إليَّ فذىب بو إخوتو إلى البرية، ثم أتوا بقميصو ملطخاً بالدـ وقالوا: قد أكلو الذئب، فذىبت 



وكنت أتسلى بو فذىبوا بو، ثم رجعوا عيناي من بكائي عليو، ثم كاف لي ابن وكاف أخاه من أمو 
وقالوا: إنو سرؽ وأنك حبستو لذلك، وإنا أىل بيت ال نسرؽ، وال نلد سارقاً، فإف أرددتو علّي 

 وإالَّ دعوت عليك دعوة تدرؾ السابع من ولدؾ، والسبلـ.
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التزكية فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك، وعيل صبره، وفي ىذه الحكاية داللة على جواز 
للنفس لمصلحة جواز الدعاء على الظالم، وأف الذبيح إسحاؽ كما قاؿ بعض المعتزلة، ورواه 
في الكشاؼ عن علي، وعبداهلل بن مسعود، والعباس، وعطاء، وعكرمة، وجماعة من التابعين، 
وروي عن ابن عباس، وابن عمر، ومحمد بن كعب ,وجماعة من التابعين: أنو إسماعيل، وىذا 

 ظاىر من أقواؿ العلماء.ىو ال
 قولو تعالى:

 }فَػَلمَّا َأْف َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِو{
في ذلك داللة على جواز التبشير لمسار الدنيا واستحبابو، وجواز السرور بحصوؿ النعم 

 الحاصلة في الدنيا.
الدـ إليو، فأفرحو كما قيل: إف يهوذا ىو الحامل لو، قاؿ: أنا أحزنتو بحمل القميص ملطوخاً ب

 أحزنتو.
وقيل: حملو وىو خاؼ حاسر من مصر إلى كنعاف وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً، وفي ىذا 

 إشارة إلى أف المتعذر والمخطي ينبغي أف يكوف عذره بإظهار التذلل، والتوبيخ لنفسو.
 قولو تعالى:

 }َسْوَؼ َأْستَػْغِفُر َلُكْم رَبّْي{
 إلى ليلة الجمعة.قيل: أخَّر االستغفار 

وقيل: إلى وقت السحر، وقيل: ليعرؼ حالهم في صدؽ التوبة، وفي ىذا داللة على أنو ينبغي 
 أف يخص األوقات الفاضلة بالدعاء.

تخصيص الدعاء بأحواؿ كبين األذاف واإلقامة، وحالة  -رضي اهلل عنهم-وقد ذكر العلماء 
الحج، وغير ذلك، وفيو أيضاً إشارة إلى أف الفطر، وليلة القدر، وعقيب الصلوات، وفي أماكن 

منع اللبس يخالف الحاؿ التي ال لبس فيها، وقد قاؿ أىل المذىب في الصبلة على الجنازة: 
إف الميت إذا كاف حالو ملتبساً قاؿ: اللهم إف كاف محسناً فزده إحساناً، وإف كاف مسيئاً فأنت 

 أولى بالعفو.



 وقيل: أراد الدواـ على االستغفار.
 قاؿ في الكشاؼ: وقد روي أنو كاف يستغفر لهم ليلة كل جمعة في نيف وعشرين سنة.
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وقيل: قاـ إلى الصبلة وقت السحر، فلما فرغ رفع يديو وقاؿ: اللهم اغفر لي جزعي على 
يوسف، وقلة صبري، واغفر لولدي ما أتوا إلى أخيهم، فأوحى اهلل إليو إني قد غفرت لك ولهم 

 أجمعين.
 اؿ جار اهلل: وقد اختلف في استتابهم.ق

 قولو تعالى:
 }فَػَلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِو َأبَػَوْيِو{

في كتب المفسرين أف يوسف خرج للقيا يعقوب فيمن معو من الجند، وأىل مصر، وفي ىذا 
ل ىذا في داللة على حسن التعظيم لمن لو حالة، وكذا يأتي مثلو في التشييع، وقد ورد مث

 تشييع الضيف، وكذا يأتي في لقياه؛ ألف إكراـ الضيف قد ندب إليو.
 قولو تعالى:

 }آَوى ِإلَْيِو َأبَػَوْيِو{
 قيل: ُأحييت أمو وبشرت، عن الحسن.

 وقيل: كانت حية عن ابن إسحاؽ، وأبي علي.
الة تسمى أماً، وقيل: أراد باألـ خالتو؛ ألف يعقوب تزوجها بعد موت أمو نفاساً ببنيامين، فالخ

 وكذلك الداية لقيامها مقاـ األـ.
فقاؿ:  -وىي الحاضنة لو  -ولهذا فائدة شرعية :وىي أف من نسب رجبلً إلى خالتو أو رابتو: 

 يا بن فبلنة لم يكن قاذفاً لها.
 قولو تعالى:

 }َورََفَع َأبَػَوْيِو َعَلى اْلَعْرِش{
از اتخاذ السرير الرفيع، وجواز رفع الغير العرش ىو السرير الرفيع، وفي ذلك داللة على جو 

 عليو تعظيماً للمرفوع.
 قولو تعالى:

 }َوَخرُّوا َلُو ُسجَّدًا{
 إف قيل: إف السجود لغير اهلل ال يجوز، وظاىر الكبلـ أنهم سجدوا ليوسف؟



 قلنا: في ذلك وجوه:
 ة.األوؿ: أف ذلك كاف تحية لهم، كتقبيل اليد، ال أف ذلك كاف على وجو العباد

 الثاني: أنهم عظموه بالسجود، والمعبود ىو اهلل سبحانو، كما جاء في قصة آدـ :عن األصم.
 الثالث: أف المراد جعلوه قبلة، والسجود هلل تعالى،: عن أبي علي.

 الرابع: أنو أراد بالسجود الخضوع.
 الخامس: أف المراد وسجدوا لو، أي : هلل، عن ابن عباس.

أف المراد سجدوا لو أي : ألجلو، وإالَّ فالسجود هلل، لكن ىو  السادس واستحسنو الحاكم:
 سبب السجود.

 قولو تعالى:
 }َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو{
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وجمع بين الخروج من السجن واالنتقاؿ من البدوا في أف ذلك إحساف ونعمة، وذلك لما كاف 
ي الحديث عنو : ))من بدا فقد جفا(( أحواؿ البادية يلحق أىلها قصور، وكانوا أىل ماشية، وف

 أي : من حل البادية، ويروى لجرير:
 أرض الفبلحة لو أتاىا جروؿ

 
 أعنى الحطيئة الغتدى حراثا

 
 ما جئتها من أي : وجٍو جئتها

 
 إال حسبت بيوتها أجداثا

 
 وأىل البوادي فيهم الجهل والقسوة.

في الفدادين(( وقد تقدـ ما قيل في  : ))إف الجفاء والقسوة-عليو السبلـ-وفي الحديث عنو 
 قولو تعالى: }اأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفراً َونَِفاقًا{ وقاؿ تعالى: }ِمْن َأْىِل اْلُقَرى{.

وعن الحسن: ما بعث اهلل نبياً من البادية، وال من الجن، وال من النساء، ففي ىذا دليل على 
 حسن النقلة عن البوادي إلى القرى.



 قولو تعالى:
 َوفَِّني ُمْسِلماً َوَأْلِحْقِني بِالصَّاِلِحيَن{}تػَ 

 اختلف المفسروف ىل ىذا من يوسف صلى اهلل عليو تمن للموت أـ ال؟
فقيل: ليس ذلك بتمن للموت، بل التمني يعلق بأف يتم إسبلمو إلى موتو فيموت على اإلسبلـ،  

 ِلُموَف{.كما قاؿ يعقوب لبنيو: }َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنْػُتْم ُمسْ 
 وقيل: بل ذلك كاف تمنياً للموت.

وروي :أف ميموف بن مهراف بات عند عمر بن عبد العزيز فرآه كثير البكاء والمسألة للموت 
فقاؿ لو: صنع اهلل على يديك خيرًا كثيرًا، أحييت ُسنناً، وأمت بدعاً، وفي حياتك خير وراحة 

اهلل عينو وجمع لو أمره قاؿ: توفني مسلماً  المسلمين، قاؿ: أفبل أكوف العبد الصالح لما أقر
 والحقني بالصالحين.

قاؿ النواوي في األذكار: يكره أف يتمنى الموت لضر نزؿ بو، لما رواه البخاري ومسلم عنو : 
))ال يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابو، فإف كاف البد فاعبلً فليقل: اللهم أحيني ما كانت 

 ا كانت الوفاة خير لي((.الحياة خيرًا لي، وتوفني إذ
قاؿ النواوي: وذكر العلماء من أصحابنا وغيرىم ىذا إذا تمنى لضر نزؿ بو، أما لو تمنى الموت 

 خوفاً على دينو لم يكره، وقد تقدـ ذكر ىذا الحكم.
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 قولو تعالى:
 }َوَما َتْسأَلُُهْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر{

 لك سبباً لبلمتناع من إجابتك،المعنى: وما تسألهم من أجٍر فيكوف ذ
فإف عليو اختيار ما  -من تعليم ,ووعظ، وفتوى  -وفي ىذا دليل على أف من تصدى لئلرشاد 

يمنعو من قبوؿ كبلمو، وىل يؤخذ من اآلية المنع من جواز أخذ األجرة على تعليم القرآف 
( .............1. ) 

 
 سورة الرعد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :قولو تعالى

ـُ َوَما تَػْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر{.  }اللَُّو يَػْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُنَثى َوَما َتِغيُض اأَلْرَحا



المعنى ما تحمل كل إنثى لفظ ما إما بمعنى الذي أي : الذي تحمل ىل ىو واحد أو أكثر، أو 
تمل أنها مصدرية، أي : حمل كل أنثى، ذكر أو أنثى أو حي أو ميت، وكذا سائر الصفات، ويح

 أي : ىل قد حصل حمبلً أو ال.
 قولو تعالى:

ـُ َوَما تَػْزَداُد{  }َوَما َتِغيُض اأَلْرَحا
 اختلف ىل ىذا يرجع إلى الحمل أو إلى الحيض؟

فقيل: ىو راجع إلى الحمل، والمعنى ما تغيض األرحاـ، أي : ما يقل من الغيضوضة التي ىي 
وغيض الماء أي : نقص، ويراد قلة الحمل، وما يزداد كثرتو وزيادتو على  النقصاف، ومنو

 الواحد، ىل ىم اثناف أو ثبلثة أو أربعة، وقد اختلف الفقهاء: ىل يحد أكثر حمل االمرأة أـ ال؟
فقاؿ بعض أصحاب الشافعي : إنو ال يحد لعمـو اآلية، فإف اهلل تعالى تمدح بعلم الزيادة 

 والنقصاف،
 أصحاب الشافعي أف قرعة وجدت فيها اثني عشر ولداً من سقط امرأة، وحكى بعض

وحكى الشافعي أنو دخل على شيخ في اليمن فدخل على ذلك الشيخ خمسة صبياف فسلموا 
عليو ثم قبلوا رأسو، ثم دخل خمسة فتياف فسلموا عليو وقبلوا رأسو، ثم دخل خمسة شباف 

وؿ فسلموا عليو وقبلوا رأسو، فقلت: من ىؤالء؟ فسلموا عليو وقبلوا رأسو، ثم دخل خمسة كه
 فقاؿ: ىؤالء أوالدي كل خمسة منهم ولدوا في بطن واحد.

__________ 
 ( ػ بياض في األصل1)
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وذكر الشيخ الفضل ابن أبي السعد العصيفري عن رجل من صنعاء ساكن شظب :أف امرأتو 
ا يكوف أربعة، ويقولوف المرجع بهذا ولدت خمسة في بطن واحد، وظاىر المذىب أف أكثر م

 إلى العادة، وىذا أكثر ما اتفق، وىذه الحكاية تنقض ذلك.
 ولهذا ثمرات:

وىي إذا مات ميت ومن ورثتو من ىو حمل واستعجل الورثة على القسمة فعلى ما ذكر أىل 
أو إناثاً؛  المذىب والمشهور عن الشافعي أنو يترؾ نصيب أربعة أكثر ما يورثوف من كونهم ذكوراً 

ألف ىذا مجوز، فإذا وضعت عمل بحسب ذلك من تقرير القسمة، أو رد ما زاد على نصيب 
 الذي ظهر.



وعن الشعبي ,والنخعي، ومالك, واألظهر عن أبي حنيفة, ورواية الربيع عن الشافعي : أف الماؿ 
 ال يقسم حتى يتبين الحمل.

أكثر ما يقدر، ويؤخذ من الورثة وعن الليث بن سعد وأبو يوسف: إنو يترؾ نصيب واحد 
 ضمين.

وعن محمد بن الحسن: يوقف نصيب اثنين، ويؤخذ من الورثة ضمين، وال داللة في اآلية على 
 قدر.

ـُ َوَما تَػْزَداُد{ يراد بذلك كم تلبث في البطن ىل قليل أو   وقيل: قولو تعالى:}َوَما َتِغيُض اأَلْرَحا
رة بحد ال يزيد وال ينقص؛ ألنو تعالى يمدح بالعلم كثير، وىذا يدؿ على أف المدة غير مقد

بذلك وحده، وقد اختلف العلماء بعد ذلك في أكثر مدة الحمل، أما أقلو فستة أشهر، وأخذ 
ذلك من قولو تعالى في سورة األحقاؼ: }َوَحْمُلُو َوِفَصالُُو َثبلَثُوَف َشْهرًا{ مع قولو تعالى: 

َدُىنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْف يُِتمَّ الرََّضاَعَة{ فإذا خرج حوالف بقي }َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن َأْوالَ 
 ستة أشهر.

 قيل: وىذا وفاؽ، ولهذا فوائد:
منها : أف الرجل إذا تزوج امرأة وجاءت بولد لدوف ستة أشهر من التمكن من الوطئ فإنو ال 

ا ارتد الرجل وامرأتو، وجاءت بولد ألقل من ستة يلحق بو؛ ألنو يعلم أنو ليس منو، وكذلك إذ
أشهر من يـو اللحوؽ فإف يعلم أنو كاف في البطن قبل اللحوؽ فيرثو، وإف جاءت بو لستة أشهر 

 لم يعلم بذلك فبل يرثو وغير ذلك.
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واختلفوا في أكثر مدة الحمل فالمذىب أف ذلك أربعة أعواـ؛ ألف المرجع بهذا إلى االتفاؽ، 
 قد روي أف ىذا أنفق وىو مذىب األئمة والشافعي ومالك.و 

 وقالت الحنفية: سنتاف، وىو مروي عن عائشة، والضحاؾ.
 وروي عن مالك :خمس سنين.

 ( ثبلث سنين.1وقاؿ الليث بن سعد )
وعن الزىري :سبع سنين، وىذا الحكم ال يؤخذ من اآلية، وإنما أخذ من الوقوع، والوقوع فرع 

 الصحة.
الكشاؼ: وروي أف الضحاؾ ولد لسنتين، وىـر بن حياف بقي في بطن أمو أربع سنين، قاؿ في 

 ولذلك سمي ىرماً.



وروي عن عجبلف أنو قاؿ: امرأتي كانت تلد ألربع سنين، ولدت ولداً ألربع سنين قد نبتت 
 ثنيتاه.

رياف، وروي أف محمد بن عبد اهلل النفس الزكية :ولد ألربع سنين، وروي ذلك في منظور بن 
 وقيل فيو شعر:

 وما جئت حتى أيس الناس أف تجي
 

 وسميت منظوراً وجئت على قدر
 

فقد يحتج باآلية لمذىبنا، وكيفية الحجة أف يقاؿ: اآلية تقتضي جواز الزيادة في المدة القليل 
والكثير، فخرج ما زاد على األربع لداللة اإلجماع بناء على أف خبلؼ من زاد على أربع قد 

والداللة محتملة؛ ألف في اآلية إجماؿ ما أراد بالزيادة والنقصاف، ىل ىو راجع إلى انقرض، 
 الحمل أو إلى زمانو، أو إلى الحيض.

ـُ َوَما تَػْزَداُد{ يتعلق بزيادة الحيض ونقصانو، فيلـز أف  وقيل: إف قولو تعالى: }َوَما َتِغيُض اأَلْرَحا
ر ومالك؛ ألف اهلل تعالى تفرد بذلك لكونو يمدح ال يجد قليل الحيض وال كثيره، ىذا قوؿ الناص

: ))تحيضي في علم -عليو السبلـ-بو، واألحسن أنو محدود من أخبار وردت عنو نحو قولو 
 اهلل ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء(( وأف اآلية داللتها مجملة فبل يؤخذ ذلك من اآلية.

من الجبل، وال يحصل؛ ألف اآلية  قيل: وليس في اآلية أيضاً داللة على أف الحيض يحصل
 مجملة، وقد يستدؿ بذلك على أنهما يجتمعاف كقوؿ مالك والشافعي .

__________ 
 ( ػ ذكره في تاريخ ابن خلكاف تمت1)
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ومذىب األئمة، وأبي حنيفة ,وىو مروي عن الحسن ,وإبراىيم، وسعيد بن المسيب، وعطاء 
: أنهما ال يجتمعاف، واستدؿ  -ف ذلك إجماع العترة وقد ادعى في الشفاء أ -,والحاكم، 

بقولو تعالى: }َوُأْواَلُت اأَلْحَماِؿ َأَجُلُهنَّ َأْف َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ{ فجعل عدتهن بالوضع، فلو كاف 
 الحيض يجامع الحبل دخلت في عدة الحيض.

 : رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدـ رزقاً للولد.-عليو السبلـ-وعن علي 
 وعن عائشة: الحامل ال تحيض، وذلك ال يكوف إال توفيقاً.



 قولو تعالى:
 }َوُيَسبُّْح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه{.

قيل: أراد ويسبح سامعوا الرعد ويصيحوف فيقولوف سبحاف اهلل والحمد هلل، وىذا فيو إشارة إلى 
 استحباب التسبيح والتحميد لمن سمع الرعد.

 وقيل: الرعد ملك.
 : سبحاف من سبح الرعد بحمده.-عليو السبلـ-وعن النبي 
 : سبحاف من سبحت لو.-عليو السبلـ-وعن علي 
 قولو تعالى:

 }َولِلَِّو َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض{.
 -قاؿ الحاكم: اتفق الفقهاء أف ىهنا سجدة تبلوة وثبوت كونها مشروعة:

بو لئبل يكوف خلفاً في كبلـ الباري،  إما من حيث أف ىذا خبر فيكوف مخبره كما أخبر
 نظيره:}َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن َأْواَلَدُىنَّ{.وإما بالسنة

 قولو تعالى:
َوَيْخَشْوَف  }الَِّذيَن يُوُفوَف ِبَعْهِد اللَِّو َوالَ يَنُقُضوَف اْلِميثَاَؽ، َوالَِّذيَن َيِصُلوَف َما َأَمَر اللَُّو ِبِو َأْف يُوَصلَ 

ْم َوَيَخاُفوَف ُسوَء اْلِحَساب، َوالَِّذيَن َصبَػُروا اْبِتَغاَء َوْجِو رَبِّْهْم َوَأقَاُموا الصَّبَلَة َوَأنَفُقوا ِممَّا رَبػَّهُ 
اِر{ َناُىْم ِسرِّا َوَعبلَنَِيًة َوَيْدرَُءوَف بِاْلَحَسَنِة السَّيَّْئَة ُأْولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ  َرزَقػْ

 سبحانو جزاء من حافظ عليهما ما ذكر عقيب ذلك وىو قولو تعالى: ىذه تسع خبلؿ جعل اهلل
}ِفي َجنَّاِت َعْدٍف{ اآلية، ثم أكمل مسرتهم باالجتماع لمن يحبونو من آبائهم وأزواجهم 

 وذرياتهم، ومع تسليم المبلئكة عليهم.

(1/97) 

 

بوبيتو، وذلك قولو فاألولى الوفاء بعهد اهلل وعهده ما عهدوه على أنفسهم، ومن الشهادة بر 
 تعالى:}َوَأْشَهَدُىْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُّْكْم قَاُلوا بَػَلى{.

 وقيل: عهده أوامره ونواىيو عموماً.
 الثانية: قولو تعالى: }َوالَ يَنُقُضوَف اْلِميثَاَؽ{

 والميثاؽ ما وثقوه على أنفسهم، فتدخل الواجبات كلها.
 وؿ، وىو ما حلفوا لو عليو.وعن أبي مسلم: ميثاؽ الرس

وقيل: يدخل في ىذا ما كاف من المواثيق بينهم وبين أمتو وبينهم وبين خلقو، ويدخل في ىذا 



 الكفالة والنذر ونحو ذلك، وقد دخل ىذا في الجملة األولى، لكن في ىذا زيادة وتأكيد.
 الثالثة: قولو تعالى:

 َأْف يُوَصَل{ في ذلك وجوه: }َوالَِّذيَن َيِصُلوَف َما َأَمَر اللَُّو ِبوِ 
 األوؿ: أنو أراد اإليماف بجميع الكتب والرسل حتى ال يفرؽ بينهما.

 الثاني:صلة محمد ومؤازرتو ونصرتو، عن الحسن.
 صلة األرحاـ. -عن ابن عباس ,واألصم , -الثالث: 

 م.الرابع: صلة المؤمنين عامة بالتولي، والحفظ والذب عنهم،: عن أبي علي, وأبي مسل
 قاؿ القاضي: وىو الوجو.

قاؿ جار اهلل: ما أمر اهلل بو أف يوصل من األرحاـ والقرابات، ويدخل فيو وصل قرابة رسوؿ اهلل 
 وقرابة المؤمنين الثابتة ؛بسبب اإليماف. قاؿ تعالى:}ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة{

عيادة مرضاىم، ,وشهود وذلك :باإلحساف ,والشفقة، والنصيحة، وإفشاء السبلـ عليهم, و 
جنائزىم، ومراعاة حق األصحاب ,والخدـ، والجيراف ,والرفقاء: في السفر، وكلما تعلق بهم 

 بسبب حتى الهر والدجاجة.
وعن الفضل بن عياض أنو قاؿ: إف العبد إذا أحسن اإلحساف كلو، وكانت لو دجاجة فأساء 

 إليها لم يكن من المحسنين.
 َف رَبػَُّهْم{الرابعة: قولو:}َوَيْخَشوْ 

أي : يخافوف عقابو، وقد كرر اهلل تعالى الوعد بالخيرات لمن خشي ربو نحو ما ذكر في سورة 
)لم يكن ( لقولو )ذلك لمن خشي ربو (، والخشية الحقيقة ال تكوف إال مع العلم بو تعالى، 

 ولهذا قاؿ:}ِإنََّما َيْخَشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{.
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 الخامسة قولو: }َوَيَخاُفوَف ُسوَء اْلِحَساِب{
 أي : المناقشة.

وقيل: عدـ القبوؿ للطاعة، التكفير للمعصية، وفي ىذا إشارة إلى أف العبد يحاسب نفسو، 
المحاسبة  -رحمهم اهلل-وعليو قولو : )) وحاسبوا أنفسكم قبل أف تحاسبوا(( وقد جعل العلماء

المحاسبة إلى درجات، وقيل: عقيب كل فعل وكل ساعة، للنفس من شروط الورع، وقسموا 
.  أوفي كل وقت صبلة أو عند النـو

 السادسة: قولو تعالى:}َوالَِّذيَن َصبَػُروا اْبِتَغاَء َوْجِو رَبِّْهْم{



والصبر يكوف على فعل الطاعة، فيدخل في ذلك الجهاد، ويكوف على فعل المعصية، ويكوف 
 على النوائب.

 لصبر عن المعصية أفضلهما.قاؿ الغزالي: وا
وروي في المنتخب من األحياء عن ابن عباس أف الصبر على ثبلثة أوجو: صبر على أداء 
فرائض اهلل،: فلو ثبلثمائة درجة،. وصبر عن محاـر اهلل،: ولو ستمائة درجة، .وصبر على 

 المعصية عن الصدمة األولى:فلو تسعمائة درجة.
رت بو اآليات واألخبار، وقد ذكر اهلل تعالى في كتابو الكريم واعلم أف الصبر من أعظم ما تظاى

 في نيف وسبعين موضعاً، وتكاثرت فيو األخبار.
: ))الحج -عليو السبلـ-وفي الحديث أنو سئل ما اإليماف؟ فقاؿ: ))الصبر(( وىو يشبو قولو 

 عرفات(( وىو ينقسم إلى صبر على الطاعة وعلى المصيبة، وعن المحرمات.
 ض العارفين: أىل الصبر على ثبلث مقامات:وقاؿ بع

 أولها: ترؾ الشكوى وىذه درجة التائبين.
 والثانية: الرضا بالمقدور وىذه درجة الزاىدين.

 والثالثة: المحبة لما يصنع بو مواله، وىذه درجة الصديقين.
ختياره، وىهنا دقيقة :وىي أف يقاؿ: بماذا تناؿ درجة الصابرين في المصائب وليس األمر إلى ا

 فإف كاف المرجع بذلك أف ال يكره المصيبة فذلك غير داخل في اختياره؟
وأجاب الغزالي :بأنو إنما يخرج عن مقاـ الصابرين بالجزع من نحو شق الجيب، وضرب 

الخد، والمبالغة في الشكوى، وإظهار الكراىة، فينبغي أف يجتنب جميعها، ويظهر الرضا بقضاء 
 وال يغير حالو في مطعم, وال ملبس، :وىذه داخلة تحت مقدوره. اهلل، وال يظهر الكآبة،
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 وقولو تعالى:}ابِْتَغاَء َوْجِو رَبِّْهْم{
ألف كل عمل يقع على وجوه، فعلى المكلف أف ينوي بها ما كاف حسناً عند اهلل، وإالَّ لم 

صبره ليقاؿ ما أحملو  يستحق بو ثواباً، وفي ىذا فائدة وىي اشتراط النية في الصبر فبل يكوف
للنوازؿ، وأوقره عند الزالزؿ، وال يكوف صبره لئبل يعاب عند الجزع، ولئبل يشمت بو األعداء، 

 وىذا كقولو:
 وتجلدي للشامتين أريهم

 



 أني لريب الدىر ال أتضعضع
 

 السابعة:قولو:}َوَأقَاُموا الصَّبَلَة{
 أراد أداىا. وداللتها مجملة.

 ُقوا ِممَّا َرزَقْػَناُىْم ِسرِّا َوَعبلَنَِيًة{.الثامنة: قولو:}َوَأنفَ 
 قيل: أراد الفرض،. واختلفوا ما األفضل فيو؟

 فقيل: اإلخفاء لبعده من الرياء ، وقيل: العبلنية لتزيل التهمة، وليقتدى بو.
وقيل: أراد مجموع األمرين؛ ألف العبلنية أفضل في الفرض، وىو المراد بقولو: عبلنية والسر 

 ي النقل، وىو المراد بقولو: سرًا، وىذا تفسير جار اهلل.أفضل ف
 وقيل: السر أعطاىا بنفسو، والعبلنية أعطاىا اإلماـ.

 وعن أبي علي: أراد الزكاة والحقوؽ الواجبة.
 التاسعة: قولو تعالى: }َوَيْدرَُءوَف بِاْلَحَسَنِة السَّيَّْئَة{

 في تفسير ذلك وجوه:
 أنهم يدفعوف بالحسن من الكبلـ ما يرد عليهم من سيّْئ غيرىم.األوؿ: عن ابن عباس: المراد 

 الثاني: عن الحسن إذا ُحرموا أعطوا، وإذا ظُلموا عفوا، وإذا ُقطعوا وصلوا.
 الثالث: عن ابن كيساف إذا أذنبوا تابوا.

َحَسَناِت الرابع: أراد إذا رأوا منكراً أمروا بتغييره، ويمكن أف يفسر بما فسر قولو تعالى:}ِإفَّ الْ 
 ُيْذِىْبَن السَّيَّْئاِت{.

 وثمرات ىذه اآلية : يظهر بما ذكره المفسروف من ىذه األقاويل المذكورة.
 قولو تعالى:

 ِفي }َوالَِّذيَن يَنُقُضوَف َعْهَد اللَِّو ِمْن بَػْعِد ِميثَاِقِو َويَػْقَطُعوَف َما َأَمَر اللَُّو ِبِو َأْف يُوَصَل َويُػْفِسُدوفَ 
 ُأْولَِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة{. اأَلْرضِ 

 وثمرة ذلك:
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أف اهلل تعالى لما جعل اللعنة لمن ىذه حالو : دؿ ذلك على أنها تقايض لما تقدـ، واختلف ما 
 أريد بالفساد في األرض ىنا.

 فعن ابن عباس: الدعاء إلى غير اهلل.



 وعن الحسن: بقتاؿ الرسوؿ والمؤمنين.
 الناس، وظلمهم بغير حق. وعن أبي علي: بقتلهم

 قاؿ الحاكم: وفي ذلك داللة على أف من كاف بهذه الصفة استحق اللعن خبلؼ المرجئة.
 قولو تعالى:

نْػَيا{  }َوَفرُِحوا بِاْلَحَياِة الدُّ
 ىذا أسبق في معنى الذـ.

 ائز.قاؿ الحاكم: أراد بذلك الفرح على وجو االفتخار.أما لو كاف فرح سرور بنعم اهلل تعالى فج
 

 -عليو السبلـ-سورة إبراىيم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
 ْم ِإالَّ اللَُّو{}َأَلْم يَْأِتُكْم نَػَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم قَػْوـِ نُوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَػْعِدِىْم الَ يَػْعَلُمهُ 

د أباه إلى آدـ ويقوؿ: أنا فبلف بن فبلف، ويدرج لهذه اآلية ثمرة: وىي أنو ال يجوز ألحٍد أف يع
ذلك إلى آدـ، وال نسب غيره على ىذه الصفة؛ ألف اهلل تعالى نفى العلم عن غيره، فقاؿ:}اَل 

 يَػْعَلُمُهْم ِإالَّ اللَُّو{.
وعن ابن عباس: بين عدناف وإسماعيل ثبلثوف أباً ال يعرفوف، وكاف ابن مسعود إذا قرأ ىذه 

كذب النسابوف، يعني أنهم يدعوف علم األنساب، وقد نفى اهلل علمها عن العباد، السورة قاؿ:  
 وقد روي قوؿ ابن مسعود مرفوعاً.

 واختلف المفسروف إلى ما يرجع الضمير في قولو:}الَ يَػْعَلُمُهْم ِإالَّ اللَُّو{؟
 فقل: إلى الجميع من قـو نوح, وعاد ,وثمود, والذين من بعدىم.

 من بعدىم.وقيل: إلى الذين 
 وقيل: إلى المهلكين من الذين كذبوا.

 وروي أنو كاف ال تجاوز في انتسابو معد بن عدناف.
 قولو تعالى:

 رَبػُُّهْم }َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرَجنَُّكْم ِمْن َأْرِضَنا َأْو لَتَػُعوُدفَّ ِفي ِملَِّتَنا فََأْوَحى ِإلَْيِهمْ 
 لظَّاِلِميَن، َولَُنْسِكنَػنَُّكُم اأَلْرَض ِمْن بَػْعِدِىْم{لَنُػْهِلَكنَّ ا

 ثمرة تجتنى من ىذه اآلية:
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 وىي أف وجوب الدعاء إلى اإلسبلـ ال تسقطو أذية الكافر في حق األنبياء.
وأما في حق األئمة, وسائر المؤمنين : فإذا دعا المؤمن كافر أو عرؼ أنو يؤذيو بالسب: 

 ذكر أف المضرة ال ُتسقط وجوب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، إنما فالمنصور باهلل
 يسقط ذلك اإلجحاؼ.

وذكر أبوطالب مسألة :وىي أف من عرؼ أنو إذا كسر الطنبور قذؼ لم يكسره؛ ألف ذلك 
يؤدي إلى زيادة القبيح، والظاىر من عادة المسلمين الصبر على األذى، وأف ال يعدوا ىذا 

 مانعاً.
 ( ..........1ا الوجوب )وأم

 نكتة من الكشاؽ: قاؿ في الحديث عن النبي أنو قاؿ: ))من آذى جاره ورثو اهلل داره((.
: ولقد عاينت ىذا في مدة قريبة ، كاف لي خاؿ يظلمو عظيم القرية -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 

رت يوماً إلى أبناء التي أنا فيها، ويؤذيني فيو، فمات ذلك العظيم، وملكني اهلل ضيعتو، فنظ
خالي يترددوف فيها ويدخلوف في دورىا ويخرجوف ويأمروف وينهوف فذكرت قوؿ رسوؿ اهلل 

 وحدثتهم بو، وسجدنا شكراً هلل تعالى.
 قولو تعالى:

يَػْقِدرُوَف ِممَّا َكَسُبوا }َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِّْهْم َأْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِو الرّْيُح ِفي يَػْوـٍ َعاِصٍف الَ 
 َعَلى َشْيٍء{

 قيل: أعماؿ القرب؛ ألنها محيطة :عن األصم ,وغيره.
 وقيل: عبادتهم لؤلصناـ ظناً أف ذلك ينفعهم،: عن ابن عباس.

قاؿ جار اهلل: ىي المكاـر التي كانت لهم : من صلة األرحاـ وعتق الرقاب، وفداء األسارى، 
 الملهوؼ، واإلجارة وغير ذلك. وعقر اإلبل لؤلضياؼ، وإغاثة

 وثمرة اآلية:
أف قَرب الكافر غير صحيحة، فبل يصح وقفو, وال تسبيلو مسجدًا,وال نذرة ؛ ألف اهلل سبحانو 

 شبو أعمالهم بما ال ينفع.
ا ال ثم قاؿ تعالى:}الَ يَػْقِدرُوَف ِممَّا َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء{ قيل: المراد ال يروف لو يـو القيامة ثواباً كم

 يقدروف من الرماد المطير في الريح على شيء .
__________ 

 ( ػ بياض في األصل .1)
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ثم إف الظاىر من مذىب األئمة: أنو يدخل في ذلك الوضوء فبل ينعقد، والكفارات فبل تصح 
 منو يمين، والظهار واإليبلء :ال يصحاف منو، وىذا يعم الحربي والذمي، والمرتد.

 حنيفة: يصح وضوء الكافر؛ ألنو ليس بعبادة بل ىو كغسل النجاسة.وقاؿ أبو 
، فيكوف المعنى على كبلمهم  وقاؿ الشافعي : تصح يمينو وظهاره و إيبلؤه، ويكفر بغير الصـو

 أنو ال يقع ألعمالهم في اآلخرة.
 إف قيل: قد روي عن النبي : ))أقل الناس عذاباً يـو القيامة عبد اهلل بن يحيى((؟

 ( ......1ومن ىو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))رجل ممن قبلكم كاف يطعم الطعاـ((. ) قيل:
فرع: قاؿ المؤيد باهلل إذا نذر أو حلف ثم ارتد بطل حكم النذر واليمين، وظاىره سواء كاف 

 قبل الحنث أو بعده.
 وقاؿ علي خليل: ىذا قبل الحنث ال بعده، فقد استقرت، واألولى إطبلؽ المؤيد باهلل .

؛ ألنو عم األعماؿ، وألنو تعالى قاؿ: }الَ يَػْقِدرُوَف ِممَّا َكَسُبوا و  في إطبلؽ اآلية ما يقتضي العمـو
َعَلى َشْيٍء{ والمعنى :من كسبهم فمن للبياف ويريد أ،ىم ال يروف لو أثراً من الثواب كما ال يقدر 

 على شيئ من الرماد المطير في الرياح.
 قولو تعالى:

 َفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكبػَُروا{.}فَػَقاَؿ الضُّعَ 
 قاؿ الحاكم: في ذلك داللة على التحذير من التقليد، و الحث على النظر.

 قولو تعالى:
 }َكِلَمًة طَيَّْبًة َكَشَجَرٍة طَيَّْبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها ِفي السََّماِء، تُػْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن{.

 :كلمة التوحيد :عن ابن عباس، والحسن.قيل: أراد بالكلمة الطيبة 
وفي الحاكم عنو أنو قاؿ: ))أال أخبركم بشيء أصلو في األرض وفرعو في السماء أف يقوؿ دبر  

كل صبلة: ال إلو إال اهلل, واهلل أكبر ,وسبحاف اهلل عشر مرات، فإف أصلهن في األرض وفرعهن 
 في السماء ((.

 وقيل: قراءة القرآف : عن األصم .
 : ما أمر اهلل بو من كبلـ الطاعات : عن أبي علي .وقيل

 وقيل : دعوة اإلسبلـ عن أبي مسلم ,والقاضي .
 وقيل : اإليماف :عن الربيع بن أنس .

__________ 
 ( ػ بياض في األصل .1)
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 وقيل: أراد بالكلمة الطيبة: المؤمن نفسو: عن ابن عباس، وعطية العوفي.
 ٍة طَيَّْبٍة{وقولو تعالى:}َكَشَجرَ 

 قيل: النخلة، وقيل: كل ما طاب ثمرىا، وقيل: شجرة في الجنة.
 وقولو تعالى:}تُػْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن{

قيل: في كل ستة أشهر على تفسير أنها النخلة، وىذا مروي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير, 
عها إلى صراـ النخلة، والحسن؛ ألف ثمرىا يأتي لستة أشهر؛ ألف ذلك وقت ثمرتها من طلو 

 :عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن.
 وقيل: سنة :عن مجاىد، وابن زيد؛ ألنها تثمر في السنة مرة.

 وقيل: شهراف؛ ألف ذلك مدة إطعامها، :عن سعيد بن المسيب.
وقيل: غدوة, وعشياً: عن ابن عباس، والربيع بن أنس، كأنو شبو شجرة تؤتي أكلها غدوة, 

 وعشية.
قيل: كل ساعة من ليل أو نهار، كأنو شبو المؤمن في جميع أحوالو بالشجرة المثمرة في جميع و 

 األحواؿ،
 ولهذه الجملة ثمرتاف:

األولى: بياف فضل المشبو من اإليماف أو المؤمن أو الشهادة أو غير ذلك، وفي ذلك ترغيب 
 إلى ىذا الذي مثلو اهلل تعالى بالطيب.

 ج من لفظ الحين،والثمرة الثانية : تستخر 
وقد قاؿ في الضياء: الحين الزماف يقع على القليل, والكثير وجمعو أحياف، فلو قاؿ لعبده أنت 

حر إذا مضى حين، أو قاؿ المرأتو أنت طالق إذا مضى حين، فإف كانت لو نية عملت نيتو، 
ويل، فالطوؿ: وإف لم :كاف ذلك لمرور وقت يسير، .فإف كاف ثمَّ عرٌؼ أنو يريد بو الزماف الط

يطلق على السنة, واألربعين السنة ,وعمر الدنيا، لكن يخرج من عمر الدنيا بقرينة الحاؿ أنو ما 
أراده ويقع الطبلؽ بالموت؛ ألنو الطويل باإلضافة إلى عمره، ويجعل ىذا تأويبلً لكبلـ أىل 

موت؛ ألنو المذىب وأصحاب أبي حنيفة : أنو إذا قاؿ: أنت طالق إلى حين أنها تطلق بال
 المعنى إذا مضى زماف طويل وىو مدة حياتي.

 قولو تعالى:
َناُىْم ِسرِّا َوَعبَلنَِيًة{.  }ُقْل ِلِعَباِدي الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا الصَّبَلَة َويُنِفُقوا ِممَّا َرزَقػْ

 ثمرة ذلك:
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 جو الشرعي.أنَّو تعالى أمر بإقامة الصبلة،. والمعنى :أنهم يديمونها على الو 
 قيل: لكن أراد الصلوات الخمس، :وىذا مروي عن الحسن.

 وقيل: أراد تهجد الليل، وكاف مفروضاً :عن األصم.
َناُىْم{  وقولو تعالى:}َويُنِفُقوا ِممَّا َرزَقػْ

قيل: أراد الزكاة الواجبة، :عن الحسن، واألصم، وأبي مسلم، ورجحو الحاكم؛ ألنو تعالى عقب 
 ى الوعيد.ذلك بما يجري مجر 

 وقيل: أراد في مواساة الفقراء، ونصرة الرسوؿ: عن أبي علي.
 وقولو تعالى:}ِسرِّا َوَعبلَنَِيًة{

 قد تقدـ الكبلـ عليو، وبياف ذكر األفضل.
 وقولو تعالى:}َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمرِِه{

ن إال بالركوب في البحر؛ ألنو تعالى جعلو في في ذلك داللة على لزـو الحج، وإف لم يتمك
 جلمة ما امتن بو علينا.

 قولو تعالى:
ـَ، َربّْ ِإنػَّ  ُهنَّ َأْضَلْلَن  }َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم َربّْ اْجَعْل َىَذا اْلبَػَلَد آِمناً َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ َأْف نَػْعُبَد اأَلْصَنا

 ِني فَِإنَُّو ِمنّْي َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم{.َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َفَمْن تَِبعَ 
وأمنو بأف ينجو من الحراب : عن األصم، وبما  -يريد مكة -المعنى رب اجعل ىذا البلد

 يختص بو من الطير.
أو أراد الحكم بأف يؤمن من قصده من الحجاج، أو من يدخلو خائفاً فبل يقاـ عليو حد، وال 

 لك قولو تعالى في سورة آؿ عمراف:}َوَمْن َدَخَلُو َكاَف آِمنًا{.قصاص، نظير ذ
 وقيل: المعنى أىل ىذا البيت ُأمناء كقولو:}َواْسَأِؿ اْلَقْريََة{ وقواه الحاكم.

 قاؿ: وىو قوؿ أكثر المفسرين، ويكوف من المجاز من النقصاف، مثل:}َواْسَأِؿ اْلَقْرَيَة{
ـَ{.وقولو:}َواْجنُْبِني َوبَِنيَّ أَ   ْف نَػْعُبَد اأَلْصَنا

 إف قيل: كيف دعا وفي ولده من أشرؾ؟
 قلنا: في ذلك وجوه:

 األوؿ: أنو أراد بولده أي : من كاف موجودًا، ولذلك ضمهم إلى نفسو.
 الثاني: أنو دعاء باللطف وقد حصل، وإف لم يلطف بو من أشرؾ.

 الثالث: أنو أراد من كاف نبياً ومؤمنًا.
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: أف أحداً من ولده لصلبو لم يعبد صنماً، وإنما عبد بعضهم األوثاف، وىذا مروي عن الرابع
 مجاىد.

وسئل ابن عيينة: كيف عبدت العرب األصناـ؟ فقاؿ: ما عبد أحد من ولد إبراىيم صنماً، 
، قالوا: البيت حجر فحيثما نصبنا  واحتج باآلية، وقاؿ: إنما كانت أنصاب حجارة لكل قـو

مثابة البيت، وكانوا يدوروف بذلك الحجر ويسمونو الدُّوار، فاستحب أف يقاؿ: حجرًا فهو ب
 طاؼ بالبيت وال يقاؿ دار.

 لم يرد بالدعاء إال عدـ عبادة غير اهلل. -عليو السبلـ-قاؿ الحاكم: ىذا بعيد؛ ألنو 
 وقولو تعالى:}َفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّو ِمنّْي{

 ي أي : يعصي لغرض اختصاصو بو.أي : من اتبعني في الدين فإنو من
 وقولو تعالى:}َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم{

 اختلف في المعنى بذلك،
 فقيل: ليس في ىذا دعاء للعاصي، ولكنو فوض األمر في الحكم إليو.

 وقيل: دعاء بأف يمهلهم بالعقاب ليتوبوا: رواه الحاكم عن القاضي ورجحو.
 العقل ثم نهى الشرع.وقيل: دعاء على قضية 

 وقيل: من عصاني ثم تاب :عن ابن عباس ,والحسن, والسدي، واألصم.
 وقيل: من عصاني بدوف الشرؾ.

 قاؿ الحاكم: وليس بالوجو ألنو جرى ذكر الكفر، وألف دوف الكفر اليقطع بغفرانو.
 ولهذه اآلية ثمرات:

 بعضها يظهر من اللفظ، وبعضها من كبلـ المفسرين:
 رغيب في الدعاء باللطف بما يجنب عن المعاصي.منها: الت

ومنها: جواز الدعاء بما يعلم قطعاً أنو كائن، ذكره أبو القاسم فيكوف تعبداً وتذلبًل؛ ألف إبراىيم 
 كاف يعلم قطعاً أف اهلل تعالى مجنب لو.  -عليو السبلـ-

 يس فعلهن.ومنها: جواز إضافة الفعل إلى السبب؛ ألنو أضاؼ اإلضبلؿ إلى األصناـ ول
 ومنها: كراىة تسمية الطواؼ ُدوارًا.

 ومنها: أنو ال يجوز الدعاء للعاصي بالمغفرة، ألجل ذلك تأوؿ المفسروف اآلية.
ومنها: أماف من دخل البيت الحراـ من الصيد أو من التجئ إليو، وفي ذلك تفصيل وخبلؼ قد 

 تقدـ.
 قولو تعالى:
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ْن ُذرّْيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَػْيِتَك اْلُمَحرَّـِ رَبػََّنا لُِيِقيُموا الصَّبَلَة فَاْجَعْل }رَبػََّنا ِإنّْي َأْسَكنُت مِ 
 َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَػْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْػُهْم ِمَن الثََّمَراِت{.

 ثمرة ىذة الجملة:
يها أقرب إلى فعل الطاعة، وأنو ينبغي الدعاء أنو ينبغي للوالد أف يرتاد لولده سكنى بلٍد يكوف ف

 للولد كما فعل إبراىيم.
 قولو تعالى:

 }رَبػََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن{.
 ثمرة ذلك:

 استحباب الدعاء للنفس وللوالدين وللمسلمين.
 إف قيل: كيف دعا بالمغفرة ألبويو مع كفرىما؟

 قلنا: في ذلك وجوه:
 أنو أراد آدـ وحوى.األوؿ: 

 الثاني: أنو أراد من أسلم ال أبويو األدنيين.
 الثالث: أنو دعاء على حكم العقل، ثم منع الشرع.

 الرابع: أنو دعاء باللطف، فمعنى اغفر لي ولوالدي، أي : ىب لنا لطفاً يقودنا إلى اإليماف.
 وقيل: بل كانت أمو مؤمنة.الخامس: أف ذلك كاف على موعد من أبيو باإليماف، قيل: وكذا أمو، 

 
 سورة الحجر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 }َذْرُىْم يَْأُكُلوا َويَػَتَمتػَُّعوا َويُػْلِهِهُم اأَلَمُل َفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف{
 قيل: ىذه الُمقارَّة منسوخة بآية السيف.

 وقيل: ال نسخ؛ ألنو ورد على سبيل التهديد.
 قولو تعالى:

 ِلْمَنا اْلُمْستَػْقِدِميَن ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِيَن{}َوَلَقْد عَ 
قيل: المراد من تقدـ والدًة وموتاً، ومن تأخر، ومن خرج من أصبلب الرجاؿ، ومن لم يخرج 

 بعد ، أومن تقدـ في اإلسبلـ وسبق إلى الطاعة، ومن تأخر.



 وقيل: المتقدمين في صفوؼ الجماعة والمستأخرين.
وروي أف امرأة حسناء كانت في المصليات خلف رسوؿ اهلل وكاف بعض القـو يستقدـ لئبل ينظر 
إليها، وبعضهم يستأخر لينظرىا فنزلت، وىذا مروي عن ابن عباس، وورد قولو : ))خير صفوؼ 

 الرجاؿ أولها، وشرىا آخرىا، وخير صفوؼ النساء آخرىا وشرىا أولها((.
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 أوؿ الوقت والمصلي في آخره، عن األوزاعي.وقيل:المصلي في 
وقيل: المتقدـ في القتاؿ والمتأخر :عن مقاتل، أفادت اآلية على ىذا التفسير وفضيلة أوؿ 

 الوقت، والتقدـ في الجهاد، والمتقدـ من صفوؼ الرجاؿ،
لكن اختلف الفقهاء لو تأخر صف الرجاؿ عن صف النساء، فعندنا, وأبي حنيفة : يفسد؛ ألنو 

وصفو بالشر، ولحديث أـ سليم األنصارية أنو بأنس و يتيم وبعجوز وىي أـ  -عليو السبلـ-
 سليم األنصارية فصفا خلفو وأخرىا.

 (1وقاؿ الشافعي: تقدمها ال يفسد، وفي ىذا داللة على أف الصبي يصل الصف )
 قولو تعالى:

 }فَػَقُعوا َلُو َساِجِديَن{
 قيل: سجود تحية ال عبادة.

 علوه قبلة، وقيل: السجود ىهنا أريد بو الخضوع .وقيل: اج
ولآلية ثمرة: وىي أف من ترؾ امتثاؿ أمر اهلل تكبرًا كفر، كما أف كفر الشيطاف كاف بذلك، 

وكذلك من استهاف بنبي كفر؛ ألف كفر الشيطاف كاف بذلك، لكوف آدـ نبياً، وقيل: في وجو  
 كفره.

 قولو تعالى:
 ْف ُكْنُتْم فَاِعِليَن{}قَاَؿ َىُؤاَلِء بَػَناِتي إِ 

 قيل: أراد بناتو لصلبو عن ابن عباس، والحسن، وقتادة.
 وقولو تعالى: }ِإْف ُكْنُتْم فَاِعِليَن{

أي : رغبتم في زواجتهن، ولم تشفعوف في ضيفي، وكاف نكاح المسلمة من الكافر جائزاً في 
 شريعتهم، وكذلك في صدر اإلسبلـ :عن الحسن, وأبي علي.

أسلمتم، وكاف رؤساء قومو يخطبوف بناتو فيأبى أف يزوجهم إال أف يسلموا، : عن  وقيل: إف
 األصم، وأبي مسلم.



 وقيل: أراد نساء أمتو.
 قاؿ الحاكم: واألوؿ أصح؛ ألنو الحقيقة.

 قولو تعالى:
 }فَاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجِميَل{

 اختلف المفسروف : ىل ىذا منسوخ أـ ال؟
القتاؿ، وىذا مروي عن ابن عباس، وقتادة، ومجاىد، والضحاؾ،  فقيل: إنها منسوخة بآية

 وعكرمة، وسفياف بن عيينة.
وقيل: ال نسخ فيها، وىو أمر بالحلم في المخالفة، وقد يلزمنا الصفح عن الجهل مع التشدد 

 في القتاؿ.
 قاؿ الحاكم: وتدؿ على وجوب الرفق في الدعاء إلى اهلل تعالى.

 قولو تعالى:
__________ 

 ( ػ أي يسد الجناح تمت1)
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ْعَنا ِبِو أَ  نَػْيَك ِإَلى َما َمتػَّ َناَؾ َسْبعاً ِمَن اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَف اْلَعِظيَم، اَل َتُمدَّفَّ َعيػْ ُهْم }َوَلَقْد آتَػيػْ ْزَواجاً ِمنػْ
 َوالَ َتْحَزْف َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِنيَن{

اآلية وافت من بصرى ,وأذرعات :سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها  قيل في نزوؿ ىذه
أنواع البز, والطيب، والجوىر, وسائر األمتعة، فقاؿ المسلموف: لو كانت ىذه األمواؿ لنا 

 لتقوينا بها وألنفقناىا في سبيل اهلل تعالى فنزلت.
 ولها ثمرات:

نعمة تفوؽ على محاسن الدنيا، وأنو ينبغي  األولى: بياف فضل القرآف جملة وتفصيبًل، وأنو
 اختياره على زخارؼ الدنيا.

قاؿ الزمخشري: ومنو الحديث: ))ليس منا من لم يَػتَػَغنَّ بالقرآف(( يعني : يستغن بو عن غيره، 
: ومن أوتي -رضي اهلل عنو-وقد يفسر بأف المراد يحسن صوتو بقراءتو، وفي حديث أبي بكر 

 أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغيرًا.القرآف فرأى أف أحداً 
واختلف المفسروف ما المراد بالسبع؟ فقيل: ىي فاتحة الكتاب؛ ألنو يثني بها في الصبلة، 

 ( :.1وقيل: ألنها نزلت مرتين )



 وقيل: ألنها مقسـو نصفين بين العبد وبين اهلل.
، -عليو السبلـ-الكتاب: روي ذلك عن علي  وقيل: لما تضمنت من الثناء و إلى أنها فاتحة

وعمر ,وابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وإبراىيم، وقتادة، وعطاء، ويحيى بن معمر، وروي 
 مرفوعاً.

وقيل: السبع الطواؿ: عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، والضحاؾ، وروي مرفوعاً، وىي 
اـ، واألعراؼ، واختلف في السابعة فقيل: يونس، البقرة، وآؿ عمراف، والنساء، والمائدة، واألنع

وقيل: األنفاؿ، وبراءة ألنهما كالسورة، ولذلك حذفت البسملة بينهما، فتكوف من للبياف على 
 ىذين القولين.

__________ 
 ( ػ بمكة مرة وبالمدينة أخرى تمت .1)
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َمثَاِنَي{ وقيل: أنواع القرآف، وىي: األمر وقيل: ىي القرآف كلو لقولو تعالى: }ِكَتاباً ُمَتَشاِبهاً 
,والنهي، والبشارة, واإلنذار، واألمثاؿ، وذكر النعم ,والقصص، وتكوف من صلة، وتسمى مثاني 

 ألنو يثنى فيو الوعظ ,والقصص، والمعنى ال تنظر إلى محاسن الدنيا فقد أعطيت خيرًا منها،
 من الصدقة.وفي ذلك إشارة إال أف التبلوة لكتاب اهلل أفضل 

وفي تفسير السجاوندي أنها نزلت حين استلف النبي من يهودي دقيقاً لضيف فأبى إال برىن، 
فقاؿ : ))إني ألمين في السماء وأمين في األرض، ولو أسلفتني ألديت(( وفي ذلك إرشاد إلى 
مكاـر األخبلؽ، وأكراـ الضيف، ولو تتكسب من الدنيا بمسلف أو غيره ] ولو يكتسب من 

 دين بسلف أو غيره[ .ال
الثمرة الثانية : البعث على اإلعراض عن محاسن الدنيا؛ ألف المعنى ال تمدف عينيك أي : ال 
يطمح بصرؾ طموح راغٍب فيو، متمن لو، وقد بوب العلماء أبواباً في الزجر عن الرغبة فيها، 

نْػَيا وعلى الناظر في ذلك الرجوع إلى حقيقة النظر، وأف اهلل سبحانو قد قاؿ:  }ُقْل َمَتاُع الدُّ
 قَِليٌل{ قيل: ونظرت جارية إلى سليماف بن عبد الملك فانشأت تقوؿ:

 أنت نعم المتاع لو كنت تبقى
 

 غير أف ال بقاء لئلنساف
 



 أنت خلٌو من العيوب ومما
 

 تكره النفس غير أنك فاني
 

 ويروى أف ذا النوف المصري مر بقصر فإذا بجارية تضرب بالدؼ وىي تقوؿ:
 داـ النعيم لقصره المعمور

 
 ما حولو وأميرنا المنصور

 
 وبو السرور مجدد ببقائو

 
 والعيش فيو يمده المقدور

 
 فأجابها:

 القصر يخرب واألمير يموت
 

 والعيش ينفد والنعيم يفوت
 

 يا من تغرر الىياً ببقائو
 

 مهبًل فإنك في ذراؾ تموت
 

م في البيوت المزينة بالزخارؼ من اللبوس وىهنا دقيقة: وىي كراىة حضور األطعمة في الوالئ
المزينة، والشخوص من آآلت الجواىر المثمنة، واألطباؽ المطعمة، والشربات الُمكتَّبة كما 

 يتخذه الدىاقنة وأمراء الظلمة.
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كاف ال يشرب في األقداح   -عليو السبلـ-ولقد حكى الشيخ أبو جعفر : أف الناصر 
 المخروطة.
ي داود أنو دعي إلى طعاـ فجاء فوضع يديو على عضادتي الباب فرأى الِقَراـ قد وفي سنن أب

ضرب في ناحية البيت فرجع، فتبعو علي وقاؿ: يا رسوؿ اهلل ما ردؾ؟ فقاؿ: ))إنو ليس لي أو 
لنبي أف يدخل بيتاً مزوقاً(( في الضياء القراـ الستر الرقيق، كذلك يكره النظر إلى مواكب 

ينظر ليتذكر أحواؿ اآلخرة، فإذا سمع نفخ البوؽ ذكر قولو تعالى: }َونُِفَخ ِفي الظلمة إال أف 
الصُّوِر{ وإذا رأى اختبلؼ اللباس تذكر اختبلؼ لباس اآلخرة قـو يلبسوف الحلل، وقـو 

 يلبسوف القطراف، عاليهم ثياب سندس، وقطعت لهم ثياب من نار إلى غير ذلك.
حزف على من مات من أىل الدنيا الذين ال يعد بقاىم زيادة في الثمرة الثالثة : أنو ال ينبغي ال

 الدين ونصرة لو، بل يحمد اهلل تعالى على حصوؿ النعمة بزوالهم.
الرابعة: تعلق بقولو تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وذلك عبارة عن التواضع للمؤمنين وعدـ 

 غيب فيها.التكبر، وحسن الخلق، وقد بوب العلماء في ذلك أبواباً للتر 
 قولو تعالى:

َناَؾ اْلُمْستَػْهزِئِيَن{.  }فَاْصدَْع ِبَما تُػْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن، ِإنَّا َكَفيػْ
قيل: كاف مستحقاً حتى نزلت، وفي ذلك داللة على وجوب إظهار الحق واإلعبلـ بو مع األمن، 

 وجواز إخفاء الحق مع الخوؼ.
 قولو تعالى:
 ْمِد رَبَّْك وَُكْن ِمَن السَّاِجِديَن{}َفَسبّْْح ِبحَ 

 قيل: أراد التنزيو لو.
 وقيل: الصبلة بأمر اهلل وكن من الساجدين أي : من المصلين، والداللة مجملة.

 وعن الضحاؾ قيل: سبحاف اهلل وبحمده.
وقيل: المراد: افتتح الصبلة بقولك: سبحانك اللهم وبحمدؾ ويتممها بالسجود، وبياف األقواؿ 

 ن جهة السنة، والحقيقة في التسبيح التنزيو.م
 قاؿ جار اهلل: وفي الحديث أنو كاف إذا حز بو أمر فزع إلى الصبلة.
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 سورة النحل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم



َها تَْأُكُلوَف{ ـَ َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْؼٌء َوَمَناِفُع َوِمنػْ  قولو تعالى:}َواألَنْػَعا
 لى األزواج الثمانية، وأكثر ما يقع على اإلبل.األنعاـ: تطلق ع

 والدؼء :ما يلبس من صوؼ ,أو وبر ,أو شعر،
 وقولو تعالى: }َوَمَناِفُع{

 يدخل ما ينتفع بو من نسل, أو لبن ,أو ركوب ,أو حمل.
 وثمرة اآلية :

افها، جواز ما امتن اهلل تعالى بو من األنعاـ من األكل عند التذكية ,ولباس ما يكوف من أصو 
وكذلك لبنها، وركوب ما يركب، والحمل على ما يحمل، وإنما خصها باألكل وغيرىا تؤكل  

كالدجاج، والبط والصيود؛ ألف أكلها ىو المعتمد عليو وغيرىا يجري مجرى التَػَفكُِّو ويدخل 
في عمـو إباحة األكل جواز أكل الجبلَّلة ىذا مذىب األئمة، وأبي حنيفة , ومالك ,والشافعي 

. 
.  وقاؿ ابن حنبل, والثوري: يحـر

{ قالوا: نهى صلى اهلل  قلنا: ىذا مخالف لهذه اآلية، ولقولو تعالى: }ُأِحلَّْت َلُكْم بَِهيَمُة األَنْػَعاـِ
 عليو وآلو وسلم عن أكل الجبلَّلة وألبانها، رواه أبو داود وغيره.

 قلنا: محموؿ على الكراىة قبل الحبس .
ؿ على الكراىة ألجل أنها تكسب رائحة اللحم من ريحها فكره  قاؿ في الشرح: النهي محمو 
 كما يكره ما أنتن من اللحم.

: أنو نهى عن الجبللة في اإلبل أف يركب عليها أو  -عليو السبلـ-وفي سنن أبي داود عنو 
 يشرب من لبنها قاؿ في المعالم إنما نهى عن الركوب ألف ريحها نتن كما ينتن لحمها.

 قولو تعالى:
 .ُكْم ِفيَها َجَماٌؿ ِحيَن تُرِيُحوَف َوِحيَن َتْسَرُحوَف{}لَ 

قاؿ جار اهلل: قدـ اإلراحة على التسريح؛ ألف الجماؿ في اإلراحة أظهر؛ ألنها تقبل مؤل البطوف 
 حافلة الضروع.

والتجمل أنها تزين األفنية، وإذا تجاوب فيها الرغاء والثغاء أنست أىلها وأفرحتهم وأجلتهم في 
 الناظرين إليها، وأكسبتهم الجاه. عيوف

 ولآلية ثمرة:
وىي أف اقتناء ما يتجمل بو اإلنساف من المباحات ال تكره وليس من التفاخر بل ذلك يشبو 

 لباس الجيد من الثياب،
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ولهذا فرع: وىو أف إجارتها للتجمل، كذلك إجارة الدراىم والدنانير جائز، وألصحاب الشافعي 
 ر اإلماـ يحيى الجواز.وجهاف, أختا
 قولو تعالى:

 }َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَؿ َواْلَحِميَر لِتَػرَْكُبوَىا َوزِيَنًة{.
 ثمرة ذلك:

جواز ركوب ما ذكر، وجواز اقتنائها للزينة: وىي تحريم لحـو ىذه األشياء الثبلثة ؛ ألنو تعالى 
 ر األكل كما ذكره فيما تقدـ.بين وجو االمتناف بخلقها أنو خلقها للركوب والزينة، ولم يذك

 أما الخيل فقد أخذ تحريم أكلها من اآلية من وجهين:
األوؿ: أف اهلل تعالى ذكر ما امتن علينا بو وىو الركوب والزينة ولم يذكر األكل فلو كاف جائزًا 

 لذكره ؛ألنو أبلغ المنافع، كما ذكره في األنعاـ.
حمير، وىما محرماف، وىذا قد ذىب إليو الهادي والوجو اآلخر: أنو تعالى قرنها بالبغاؿ وال

 والقاسم، وعامة أىل البيت، ورواية عن مالك.
وقاؿ الشافعي ,وأبو يوسف , ومحمد ,ورواية عن مالك : إنها تحل، وىكذا رواه في الكافي : 

 عن زيد بن علي.
أبو داود وغيره قاؿ في نهاية المجتهد: المفهـو والقياس ال يعارضاف الصريح، وقد ورد ما رواه 

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قاؿ: نهانا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو خيبر عن 
 لحـو الحمر، وإذف لنا في لحـو الخيل.

قلنا: ىذا معارض بما رواه اإلماـ أبوطالب يرفعو إلى خالد بن الوليد : أنو صلى اهلل عليو وآلو 
والبغاؿ ,والحمير، وىذا الحديث رواه في سنن أبي داود وسلم نهى عن أكل لحـو الخيل ,

 أيضاً.
 قاؿ في الشرح: إذا اجتمع الحاظر والمبيح، فالحاظر أولى فيجري مجرى الناسخ.

 قالوا: الناقل عن حكم العقل أولى .
قاؿ أبو داود: قد أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

بير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، منهم ابن الز 
وكانت قريش على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم تذبحها. وأنواع الخيل على قوؿ 

 من أباح قوؿ من حـر على سواء.
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ار وال خبلؼ في وأما البغاؿ :فقد دؿ مفهـو اآلية على تحريم أكلها ,وذلك نص في األخب
ذلك إالَّ ما يروى عن الحسن قاؿ في النهاية :ورواية عن مالك وكذا في التهذيب :عن مالك 

 وبشر المريسي.
وأما الحمير: فقد دلت اآلية لمفهومها، والخبر تصريحو على تحريم أكلها، لكن األىلي مجمع 

 على تحريمو إالَّ عن ابن عباس.
 ائشة :الكراىة.وفي النهاية :رواية عن مالك ,وع

وأما الحمر الوحشية :فعمـو ما تقدـ من األخبار تدؿ على التحريم، لكن قد ورد ما يخصصو، 
: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم نهى عن  -عليو السبلـ-وىو ما روى زيد بن علي عن علي 

 أكل لحـو الحمر األىلية، فخص األىلية بالتحريم.
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: إف السنة وفي سنن أبي داود : أف رجبلً سأؿ 

أصابتنا ولم يكن معي ما أطعم أىلي إال سماف حمر، وإنك حرمت لحـو الحمر األىلية، فقاؿ: 
يعني بو الحمار  -)) أطعم أىلك من سمين حمرؾ، فإنما حرمتها من جهة جواؿ القرية 

 ((. -األىلي
وحشي : فتخريج أبي العباس للقاسم ,والهادي ,وىو وقد اختلف العلماء في إباحة الحمار ال

قوؿ الناصر :أف ذلك محـر لعمـو الخبر. وتخريج المؤيد باهلل ,وأكثر الفقهاء : أنها مباحة؛ 
 لؤلخبار الواردة بذلك،

 منها :ما تقدـ.
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ش ومنها :حديث الصعب بن جثامة أنو أىدي للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عجز حمار وح
((.1فرده وقاؿ: ))إنو ليس .... )  ( عليك ولكنا قـو حـر

 قاؿ الفقيو محمد بن سليماف : واألخبار قريبة من التواتر على إباحتها.
 وقولو تعالى:}َوزِيَنًة{

 : داللة على جواز تملكها للزينة، فيلـز جواز إجارتها للجمل بها ال للتفاخر.
تَػْلَبُسونَػَها َوتَػَرى  َبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُو َلْحماً َطرِيِّا َوَتْسَتْخرُجوا ِمْنُو ِحْلَيةً قولو تعالى:}َوُىَو الَِّذي َسخََّر الْ 

 اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِو َولَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو{.
 ثمرة اآلية :

ية أف اهلل تعالى ذكر االمتناف علينا بأكل اللحم من البحر، وبالحلية وبركوبو للتجارة، فدلت اآل



 على إباحة ذلك :وىو إجماع.
أما أكل اللحم: فذلك إشارة إلى إباحة صيده، واآلية مجملة لم تبين ما يؤكل من أجناس 

 السمك، وقد قاؿ تعالى في سورة المائدة: }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر{،
__________ 

 عنو أنو أىدى (وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي اهلل193/ ص 2( ػ ) سبل السبلـ ج1)
لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حمارا وحشيا وىو باألبواء أو بوداف فرده عليو وقاؿ إنا 

لم نرده عليك إال أنا حـر متفق عليو وعن الصعب بفتح الصاد المهملة وسكوف العين المهملة 
دى لرسوؿ اهلل صلى فموحدة ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثي رضي اهلل عنو أنو أى

اهلل عليو وآلو وسلم حمارا وحشيا وفي رواية حمار وحش يقطر دما وفي أخرى لحم حمار 
وحش وفي آخرى عجز حمار وحش وفي رواية عضدا من لحم صيد كلها في مسلم وىو 

باألبواء ممدود أو بوداف بفتح الواو وتشديد الداؿ المهملة وكاف ذلك في حجة الوداع فرده 
اؿ إنا لم نرده بفتح الداؿ رواه المحدثوف وأنكره المحققوف من أىل العربية وقالوا عليو وق

 صوابو ضمها ألنو القاعدة في تحريك الساكن إذا كاف بعده ضمير المذكر الغائب على األصح
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 واختلف العلماء فقاؿ: مالك, وابن أبي ليلى, واألوزاعي ,ومجاىد: يحل جميع حيواف البحر.
 ؿ الشافعي: يحل ما ال يعش إال في الماء.وقا

 وقاؿ اإلخواف وبعض أصحاب الشافعي : ما كاف نظيره حبلاًل في البر حل في البحر.
وأما قولو تعالى:}لَِتْأُكُلوا ِمْنُو َلْحًما َطرِيِّا{ فخص الطري باإلباحة؛ ألنو إذا طاؿ عليو الزماف أنتن 

ار بحيث يستخبث ويعاؼ؛ ألنو يصير من الخبائث، ففي ذلك إشارة إلى أنو يحل، وىذا إذا ص
ـُ َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث{.  وقد قاؿ تعالى في سورة األعراؼ: }َوُيَحرّْ

فأما إذا أتت على وجو ال يستخبث فإنو يكره أكلو، وكره في الشرح كما يكره أكل لحم 
 الجبللة؛ ألنو يكتسب رائحة النجاسة.

 لؤ والمرجاف.وأما إباحة الحلية: فذلك كاللؤ 
وقولو: }تَػْلَبُسونَػَها{ أي : يلبسها نساؤىم ألنهن من جملتهم، فأضاؼ اللبس إليهم؛ وألنهن 

 إنما يتزين من أجلهم.
 وأما إباحة ركوب البحر للتجارة: فذلك ظاىر.

تكملٌة لما ذكر :وىي لو أف رجبًل حلف من اللحم ىل يحنث بلحم السمك, أو ال لبست 



 اللؤلؤ ىل يحنث؟امرأتو حلية فلبست 
جواب ذلك أف يقاؿ: إذا أطلق اليمين على اللحم فعند األئمة ,وأبي حنيفة ,والشافعي :ال 

 يحنث إال أف يكوف من السمَّاكين؛ ألف األيماف تحمل على العرؼ.
 وعن مالك: يحنث.

 وإنما قلنا ال يحنث مع أف اهلل تعالى سماه لحماً؛ ألف األيماف محمولة على العرؼ، وىذه
 األشياء ال نطلق عليها اسم اللحم.

ولو قاؿ رجل لغبلمو اشتر لي لحماً فجاء بسمك كاف حقيقاً باإلنكار، كما لو حلف ال ركب 
دابة فركب كافراً :لم يحنث مع أف اهلل سبحانو سماه دابة ؛قاؿ تعالى:}ِإفَّ َشرَّ الدََّوابّْ ِعْنَد اللَِّو 

 الَِّذيَن َكَفُروا{
 لبست امرأتو حلية فلبست اللؤلؤ: فإنو يحنث.وأما لو حلف ال 

وقاؿ أبو حنيفة: إنما يحنث إذا رصع بالفضة أو الذىب، واستضعفو المؤيد باهلل؛ ألف االسم 
 يطلق عليو.
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 {قولو تعالى:}لَِيْحِمُلوا َأْوزَاَرُىْم َكاِمَلًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونَػُهمْ 
 : ىي الـ العاقبة.-في قولو ليحملوا -ىذه البلـ 

 وثمرة اآلية:
( , وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أيما 1أف مسبب المعصية يعاقب عليها )

داع دعا إلى ىدى فاتبع فلو مثل أجور من اتبعو من غير أف ينقص من أجورىم شيء، وأيما داع 
مثل أوزار من اتبعو من غير أف ينقص من أوزارىم شيء(( ىكذا دعا إلى ضبللة فاتبع فإف عليو 

 رواه في التهذيب.
ومثل ىذا إذا أوصى إنساف بأنواع من القرب كاف لو ثواب بفعل من أوصاه؛ ألنو مسبب، وىذا 

 يرد في صور كثيرة، مثل المبتدئ بالسبلـ يكوف ثوابو أكثر؛ ألنو مسبب للرد.
رع لها، وكذا من شرع طريقاً في أرض الغير ظلماً عوقب على وأىل البدع والمكوس يعاقب الشا

 مرور غيره وما أشبو ذلك.
أما لو كاف الفعل حسناً في نفسو قربة أو مباحاً ,ولم يقصد فاعلو أمراً محذوراً :كأف يعمر 
معقبلً ليكوف ىيبة على الكفار أو نسلم من الظلمة، ثم حصل بذلك ظلم من ذريتو أو من 

 هم بذلك فبل شيء عليو.غيرىم لتقويت



 قولو تعالى:
 }َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي اللَِّو ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا{.

قيل: أراد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأصحابو حين ظلمهم أىل مكة فروا بدينهم إلى 
 المدينة، ومنهم من ىاجر إلى الحبشة، ثم أتى المدينة فجمع بين الهجرتين.

المعذبوف في مكة بعد ىجرتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى المدينة منهم: ببلؿ, وقيل: ىم 
 وصهيب, وخباب ,وعمار.

وروي :أف صهيباً استفدى بمالو وىاجر إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ لو أبو بكر: 
 ربح البيع، وقاؿ عمر: )نعم الرجل صهيب، لو لم يخف اهلل لم يعصو(.

 وثمرة ذلك :
__________ 

 ( ػ وسيأتي في قولو تعالى ) وليحملن أثقالهم وأثقاالً مع أثقالهم ( كبلـ أبسط من ىذا تمت1)
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أف الهجرة مشروعة عند خشية الفتنة، ولهذا قاؿ تعالى:}ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا{وإنما يعتد بها إذا  
 أي : هلل، كانت لوجو اهلل تعالى، ولهذا قاؿ تعالى: }ِفي اللَِّو{

 وتدؿ القصة :على حسن الفداء بالماؿ لطلب الهجرة كما فعل صهيب، ولم ينكر
 قولو تعالى:

 }فَاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنُتْم الَ تَػْعَلُموَف{.
 قيل: أراد أىل العلم بأخبار من مضى.

 وقيل: أىل الكتاب، وقيل: مؤمني أىل الكتاب.
: فإنما أمر  -ما حكى :عن ابن عباس، ومجاىد، واألصم ك-فإف حمل على أىل الكتاب 

 بسؤالهم لتحصيل العلم بتواتر األخبار؛ ألنو ال يفترؽ في ذلك بين أخبار المؤمن والكافر,
وإف حمل على المؤمنين من أىل الكتاب : فؤلف العمل بأخبار الثقات واجب، واآلية تدؿ على 

 األمرين معًا.
 قولو تعالى:

َرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِفي بُُطونِِو ِمْن بَػْيِن فَػْرٍث َوَدـٍ لََبناً َخاِلصاً َسائِغاً }َوِإفَّ َلكُ  ْم ِفي األَنْػَعاـِ َلِعبػْ
 لِلشَّارِبِيَن{.

 ثمرة ىذة اآلية:



حل اللبن من األنعاـ وطهارتو، وذلك معلـو من الدين، لكن ىذا إذا خرج من الحي الذي ال 
( ، وال يكوف 1ال يكره بخبلؼ لحم الجبللة قبل الحبس )يحل، فإف كاف يحل احتمل أف 

 نجساً بمجاورة الفرث والدـ؛ ألنو تعالى جعل ىذا من اآلثار التي امتن بها علينا.
__________ 

 ( ػ فيكره تمت1)
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: إف اهلل تعالى يخلق اللبن وسيطاً بين الفرث والدـ يكتنفانو، وبينو -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 
بينهما برزخ من قدرة اهلل تعالى ال يبغي أحدىما عليو بلوف وال طعم وال رائحة، بل ىو خالص و 

( : إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر في كرشها طحنتو، فكاف أسفلو فرثاً 1من ذلك كلو.قيل )
وأوسطو لبناً وأعبله دماً، والكبد مسلطة على ىذه األصناؼ الثبلثة تقسمها فتجري اللبن في 

لضروع، والدـ في العروؽ، وتبقى الفرث في الكرش فسبحاف اهلل ما أعظم قدرتو.وسئل شقيق ا
 عن اإلخبلص فقاؿ: ىو تمييز العمل من العيوب، كتمييز اللبن من بين فرث ودـ.

( ػ أي : ال يعاب في الكراىة ػ أراد 2ومن كبلـ جار اهلل قد يوجد بين خبيثين ابن ال يؤبن )
 و بالخالصاللبن ، ولهذا وصف

 وقولو تعالى: }َسائِغاً{
 أي : سهل المرور في الحلق، ويقاؿ: لم يغص أحد باللبن

 ىذا :ويحتمل أنو كاللحم لورود الخبر فيهما.
 ولو خرج من الحيواف بعد الموت: فقاؿ المؤيد باهلل: يكوف نجساً لمجاورة الميتة في الضرع.

جس؛ ألف بينو وبين الميتة حاجز :وىو بِلٌَّة ال وقاؿ أبو حنيفة: ودؿ عليو قوؿ أبي طالب: ال ين
تحلها الحياة. وقد ذكر أبوطالب: أف الشاة لو سقيت خمرًا، ثم ذكيت حل شرب لبنها، ىذا 

 حكم .
وال يقاس على اللبن المني، فيقاؿ: ال ينجس لجريو مجرى البوؿ والنجس كما ال ينجس اللبن 

ن خاصية وجعلو خالصاً، وأيضاً فإنا نقوؿ المني لمجاورة الدـ؛ ألف اهلل تعالى قد جعل اللب
 نجس غير منجس لحديث عمار.

وكذا ال يقاؿ: إذا قاء البلغم ال يكوف نجساً لمجاورة ما في المعدة لما تقدـ أف اللبن خاصية 
 وىو مخصوص باإلجماع.

__________ 



 615( ػأيضاً القيل للزمخشري ذكره في الجزء الثاني من الكشاؼ ص 1)
ػ أ ب ف أبن فبلف يؤبن بكذا أي يذكر بقبيح وفي ذكر مجلس رسوؿ اهلل ال تؤبن فيو ( 2)

الحـر أي ال تذكر و إباف الشيء بالكسر والتجديد وقتو يقاؿ كل الفاكهة في إبانها أي في 
 وقتها
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اف ولهذا تكملة :وىي أف يقاؿ: ىل يستدؿ باآلية على تحريم شرب لبن ما ال يؤكل لحمو كاألت
 والخيل، ونحو ذلك؛ ألف اهلل تعالى خص االمتناف في لبنها، فدؿ على مخالفتو لغيره.

 قلنا: في اآلية إشارة إلى ذلك، وإف كاف مفهـو اللقب ضعيفاً،وىذا :قد ذكره المنصور باهلل.
 أما لبن بقر الوحش وحمر الوحش إف قلنا بجواز أكلو فلبن اإلناث منو طاىر ببل إشكاؿ.

 شربو فلعلو يجوز قياساً على حل لحمو. وأما جواز
 قولو تعالى:

 }َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواأَلْعَناِب تَػتَِّخُذوَف ِمْنُو َسَكرًا َوِرْزقاً َحَسنًا{.
 اعلم أف المفسرين اختلفوا ىل في اآلية داللة على إباحة المسكر أـ ال:

 فقيل: ىي داللة على إباحة المسكر : أي جنس المسكر .
ووجو الداللة: أف اهلل تعالى ذكر ذلك لبياف االمتناف علينا بما جعل لنا من ثمرات النخيل 

واألعناب، كما ذكر الركوب والزينة في الخيل والبغاؿ، ويدخل في ىذا الخمر والنبيذ،: وىذا 
قوؿ قتادة، والشعبي، والنخعي، لكن قاؿ ىؤالء : إنها منسوخة بما نزؿ من تحريم الخمر في 

 مائدة.ال
وقاؿ أبو مسلم: ىذا خطاب للكفار والخمر من شرابهم، فذكر تعالى ما امتن بو عليهم، ويكوف 

 ذلك قبل التحريم.
أنها دالة على إباحة المطبوخ من المسكر، وال وجو  -ورجحو الحاكم  -وقاؿ كثير من الحنفية

مطبوخ؛ ألنا لو لم نبحو للنسخ مع إمكاف الجمع بين األدلة، فيكوف في ىذا داللة على إباحة ال
 بطلت فائدتها، وما ورد من التحريم في غيرىا حمل على غير المطبوخ.

وقيل: فيها داللة على إباحة األنبذة :من البر ,والعسل؛ ألف الخمر قد يخرج القليل منو 
 باإلجماع، فبقي النبيذ، ىذه أربعة أقواؿ.

ذكر ذلك جامعاً بين اإلباحة والعتاب، وقيل: اآلية ال تدؿ على إباحة المسكر؛ ألنو تعالى 
 والمعنى أنو تعالى جعل لكم ثمار النخيل واألعناب لتأكلوىا فخالفتم وجعلتم منها سكرًا.



وقد فسر بأف المراد االستفهاـ ػ أي : أفتتخذوف منو سكرًا ػ لكن حذؼ الهمزة إنما يكوف 
 لقرينة.
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,والشافعي ,ومالك :تحريم ما أسكر كثيره  -السبلـعليهم  -واعلم أف مذىب أئمة أىل البيت 
وقليلو من الخمر وغيره، لما ورد من صريح األخبار نحو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما 

 أسكر كثيره فقليلو حراـ(( وغير ذلك.
وقاؿ أبو حنيفة: دوف المسكر من غير الخمر حبلؿ، واحتجوا بظاىر اآلية وبما رواه البخاري 

 لى اهلل عليو وآلو وسلم: ))حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرىا((.عنو ص
 قلنا: قد روي والمسكر من غيرىا.

قالوا: روي عن ابن مسعود أنو قاؿ: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليلو 
 فحفظت ونسيتم.

لنا: يا رسوؿ اهلل وعن أبي موسى بعثني النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن فق
إف بها شرابين من البر والشعير أحدىما يقاؿ لو الِمْزر، واآلخر يقاؿ لو الِبْتع، فما نشرب؟ فقاؿ 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أشربا وال تسكرا(( ىكذا في النهاية.
قلنا: ىذا ال يعارض الصريح وىو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما أسكر كثيره فقليلو 

راـ((، وأيضاً فإنا نعضد ما قلنا بالقياس على دوف المسكر من الخمر، وأيضاً فإف نقوؿ كل ح
 مسكر خمر كما ورد في الخبر.

قاؿ جار اهلل: وقد صنف شيخنا أبو علي الجبائي غير كتاب في تحليل النبيذ، فلما شيخ 
صنفت في تحليلو؟ وأخذت منو السن قيل لو: لو شربت منو ما تتقوى بو فأبى، فقيل لو: فقد 

 فقاؿ: تناولتو الدعارة فسمَّج في المروة، وأراد بالدعارة: أىل الفسق ,والخبث .
 والسكر، يطلق على الشراب المسكر ,ويطلق على المصدر، ويطلق على الطعم، قاؿ الشاعر:

 جعلت أعراض الكراـ سكرا
 

 ويطلق على السكوف فيقاؿ: ليلة ساكرة أي : ساكنة،
 َوِرْزقاً َحَسنًا{.وقولو تعالى: }

( ,والخل ,والتمر ,والزبيب ,:عن ابن عباس، وابن مسعود، 1قيل: أراد بذلك ما حل كالرُّب )
 وغيرىم.



 وقيل: السكر: ما يشرب, والرزؽ :ما يؤكل.
__________ 

 406ص:  1( ػ لساف العرب ج: 1)
 الرُّب : ما يطبخ من التمر وىو الدبس أيضا
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 ويجوز أف يرجع قولو:}َوِرْزقاً َحَسنًا{ إلى السكر، أي : وىو رزؽ حسن.قاؿ جار اهلل: 
 قولو تعالى:

}َواللَُّو َفضََّل بَػْعَضُكْم َعَلى بَػْعٍض ِفي الرّْْزِؽ َفَما الَِّذيَن ُفضُّْلوا ِبَرادّْي ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت 
 َأْيَمانُػُهْم{.

 لهذه اآلية ثمرات:
جعل المفاضلة في األرزاؽ لحكمة علمها لـز من  -تعالى  -العبد أف اهلل  األولى: أنو إذا عرؼ

 ذلك الرضا، وحـر السخط، والحسد، ولـز الشكر على ما قضى بو اهلل من موجب حكمتو.
 وأما اإلجماؿ في الطلب :فقد ورد بذلك آثار :

و وسلم أنو قاؿ: ))أيها إلى النبي صلى اهلل عليو وآل -بإسناده  -منها :ما رواه اإلماـ أبو طالب 
الناس إف أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقو فبل تستبطئوا الرزؽ، واتقوا اهلل أيها الناس 

 وأجملوا في الطلب((.
 :-ذكر ذلك في األمالي ألبي طالب  -عليو السبلـ-ويروى لعلي 

 إذا يقضي لك الرحمن رزقاً 
 

 يُِعد لرزقو المقضي باباً 
 

 وإف يحرمك ال تسطع بحوؿٍ 
 

 وال رأي الرجاؿ لو اكتساباً 
 

 فأقصر في خطاؾ فلست تغدوا
 



 بحيلتك القضاء وال الكتاباً 
 

 فهذا يقضى بأنو يترؾ الطلب واالكتساب، وأنو ال يُِفْيد.
عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم :أنو قاؿ: ))ما في األرض  -في السفينة  -وروى الحاكم :

أمير المؤمنين رجبلً ضعيفاً ػ وقد ملك ماالً عظيماً ػ وىو عبد يموت حتى يستكمل رزقو(( ولقي 
 يسمى وبرة فقاؿ:

 سبحاف رب العباد يا وبرة
 

 ورازؽ المتقين والفجرة
 

 لو كاف رزؽ العباد من جلدٍ 
 

 لما نلت من رزؽ ربنا وبرة
 

 ويروى من قصيدة عروة بن أذينة:
 إني ألعلم واألرزاؽ جارية

 
 أف الذي ىو رزقي سوؼ يأتيني

 
 أسعى لو فيعييني تطلبو

 
 ولو قعدت أتاني ال يعنيني

 
وقد وسع في ذلك من اآلثار واألخبار وورد غير ىذا وىو أف السعي لطلب الرزؽ محمود، قاؿ 

 اهلل تعالى: }ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِتَجارًَة َعْن تَػَراٍض ِمْنُكْم{.
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 ة بعد الفريضة((.: ))طلب الحبلؿ فريض-عليو السبلـ-وفي الحديث عنو 
وفي السفينة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من طلب الدنيا حبلالً سعياً على أىلو، وتعطفاً 

 على جاره، واستعفافاً عن المسألة لقي اهلل ونور وجهو كالقمر ليلة البدر((.
 لم ولما دخل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على أىل قباء وأخبروه بانقطاعهم وتوكلهم على اهلل

 يزؿ بهم حتى تفرقوا، وصاروا بعد ذلك أىل التجارات.
قاؿ في منتخب األحياء: قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))التاجر الصدوؽ يحشر يـو القيامة 

 مع الصديقين والشهداء((.
وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل يحب العبد يتخذ المهنة ليستغني بها من الناس، 

 د يتعلم العلم يتخذه مهنة((.ويبغض العب
 وفي الحديث: ))إف اهلل تعالى يحب المؤمن المحترؼ ((.

وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))عليكم بالتجارة فإف فيها تسعة أعشار الرزؽ(( إلى غير 
 ذلك.

ؽ قلنا: أما إضافة الرزؽ إلى اهلل تعالى، وأنو الخالق لو فهذا مذىب عامة أىل اإلسبلـ؛ ألف الرز 
 من األعياف، وسائر المنافع ال يقدر على اتخاذىا إال اهلل تعالى.

 وقالت المطرفية: إف الرزؽ فعل العبد يحصل بالحيل.
قلنا: قد يضاؼ تارة إلى اهلل تعالى، :وذلك ما ال سبب فيو من العبد، وتارة يضاؼ إلى العبد 

ك بموجب فقد ينصرؼ :وىو ما يكوف سببو منو :كالتصيد واالحتطاب ونحو ذلك، وليس ذل
ويتجر شخص وال يحصل لو رزؽ، ويتجر آخر ويحصل الرزؽ، وذلك إنما يكوف من علم اهلل 

 تعالى بالمصلحة.
 وأما األفضل من االتكاؿ واإلىماؿ أو من السعي بالذي تظاىرت بو األدلة: إف السعي أفضل.
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 (1) قاؿ في منتخب األحياء: العابد اشتغل بالعبادات القلبية
 وعالم اشتغل بما ينفع الناس بدينهم كالمفتي.

ورجل يشتغل بما الناس بدينهم كالمفتي ورجل اشتغل بمصالح الناس كالسلطاف والقاضي، وما 
 ورد من اإلجماؿ في الطلب فليس المراد بو الترؾ، بل أريد اإلقساط والبعد من الحراـ.

 اآلثار:
ن الفقر فإنو ما افتقر أحد قط إال أصابو ثبلث قاؿ لقماف البنو: استعن بالكسب الحبلؿ ع



 خصاؿ: أرؽ في دينو، وضعف في عقلو، وذىاب في مروءتو.
 وسئل إبراىيم عن التاجر الصدوؽ أىو أحب إليك أو المتفرغ للعبادة؟

؛ ألنو في جهاد، يأتيو الشيطاف من قبل المكياؿ والميزاف، ومن  قاؿ: التاجر الصدوؽ أحبُّ إليَّ
 والعطاء.قبل األخذ 

وقيل ألحمد ما تقوؿ فيمن جلس في بيتو أو مسجده وقاؿ: ال أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ 
 فقاؿ أحمد: ىذا رجل جهل العلم.

 وقاؿ أبو قبلبة لرجل: ألف أراؾ تطلب معاشك أحبُّ إليَّ من أف أراؾ في زاوية المسجد.
لب الزائد؛ ألف ذلك إقباؿ على قاؿ الغزالي: التكسب أفضل لقدر الكفاية لو، ولعولو ال لط

الدنيا التي ُحبها رأس كل خطيئة، ولو كاف يحصل رزقو بغير سؤاؿ فالتكسب أفضل؛ ألنو إذا 
انقطع عن التكسب فهو سائل بلساف الحاؿ، إال لمن تقدـ أنو مستثنى ، وىذا مذىب جماىير 

 العلماء.
__________ 

لوعيد وأف ال يشتغل بغير المعبود مع اتصافو ( ػ وىي تكاليف القلب كمراقبتو باإلخبلص وا1)
بصفات الكماؿ من الصبر والتواضع وأف ال يرى لو شيئاً من أفعالو بل يعدىا حقيرة فبل يزاؿ 

في زيادة وانتباىة على مكايد السلطاف واإلرشاد على دفعها وغيرىا مما اشتمل عليو علم 
 الدقائق من التكليفات الواجبة والمدونة تمت .
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وقاؿ قـو من المتصوفة: إف الكسب حراـ، وىو خطأ وىو مخالف ألدلة العقل والسمع، ال 
يقاؿ إف ذلك يؤدي إلى معاونة الظلمة بأخذ الجنايات؛ ألنو لم يرد ذلك، ولو لـز ىذا لـز أف 
ال يزرع أرض وال يملك ماشية خوفاً من الظلمة والسباع، وىذا خارج باإلجماع .ال يقاؿ: قد 

تلط الحبلؿ بالحراـ فبل يأمن بواقع الحراـ؛ ألنو ما كلف إال ما يطيق من البعد عمن في يده اخ
 الحراـ، والظاىر من أموالو ذلك، وىذا مسألة لها تعلق بعلم الفقو، وعلم الكبلـ.

 َلَكْت َأْيَمانُػُهْم{الثمرة الثانية : تعلق لقولو تعالى:}َفَما الَِّذيَن ُفضُّْلوا ِبَرادّْي ِرْزِقِهْم َعَلى َما مَ 
أي : أنهم ال يرضوف بمشاركة مماليكهم فيما ملكت أيمانهم، وفي ىذا إشارة إلى أنو ال تجب 

المساواة بينهم وبين مماليكهم ألنو تعالى ذكر ذلك عقيب خبره تعالى بالتفضيل في الرزؽ، 
كن المشاركة وإف من عادة المالكين أنهم ال يرضوف بالمشاركة، ولم يمنعهم من ذلك، ول

 والمساواة مستحبة.



: ويحكى أنو لما سمع أبو ذر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 
))إنما ىم إخوانكم فاكسوىم مما تلبسوف، وأطعموىم مما تأكلوف(( فما روي عنده بعد ذلك 

 إالَّ وردائو كردائو وإزاره كإزاره من غير تفاوت.
قاؿ ىذا لقـو عادتهم الخشن وفي ذلك بعٍد؛ ألنو أراد أف ال  -عليو السبلـ-وقيل: إنو 

 يحصوىم باألدنى.
 قاؿ الحاكم: واستدؿ بعضهم بهذه اآلية أف العبد ال يملك من حيث لقي رد الرزؽ عليو.

 قاؿ القاضي: ال دليل فيها؛ ألف في اآلية أنو ال يرد الرزؽ عليو، وليس فيها أنو إذا ردَّ لم يصح
 وسيأتي زيادة في ىذا الحكم.

 قولو تعالى:
َناُه ِمنَّا ِرْزقاً َحَسنًا{  }َضَرَب اللَُّو َمَثبلً َعْبداً َمْمُلوًكا الَ يَػْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرزَقػْ

ىذا تمثيل لحاؿ الكفار في إشراكهم هلل تعالى بعبادة األوثاف، بمن سوَّى بين العبد الذي ال 
 الحر الذي رزقو اهلل رزقاً حسناً. يقدر على شيء وبين
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قاؿ جار اهلل :وإنما قاؿ عبداً مملوكاً فذكر المملوؾ: ليخرج الحر؛ ألنو يطلق على الحر اسم 
العبد؛ ألنو عبٌد هلل، وإنما قاؿ ال يقدر على شيء: ليخرج المكاتب والمأذوف لو؛ ألنهما ال 

فة إلى الملك منقسمة فما تعلق بالحر فذلك يقدراف على التصرؼ، فصارت األحكاـ باإلضا
ملك حقيقي فتتبعو أحكاـ الملك، وما تعلق بالمكاتب فلو شبو من أحكاـ الحر، وذلك صحة 

 بيعو وشرائو.
ومن أحكاـ العبد :أنو ال يجب عليو الحج بملك الماؿ وزكاة ما في يده موقوفة على خبلؼ 

 في ذلك.
شيء من األحكاـ وىي صحة بيعة وشبو بالعبد وىو أنو ال  وما تعلق بالمأذوف فلو شبو بالحر في

يملك حقيقة، وقد استدؿ بهذه اآلية :على أف العبد ال يملك وإف ُملّْك ؛ ألنو تعالى شبهو 
باألوثاف وىي الحجارة، وىي ال تملك، ووصفو تعالى بأنو ال يقدر على شيء فلو ملك لكاف 

 قادرًا، وىذا مذىبنا وأبي حنيفة.
لك وقوؿ للشافعي : إنو يملك إذا ملك وقد احتج بهذه اآلية من قاؿ: إنو ال يملك؛ وقاؿ ما

ألف اهلل تعالى مثلو بالحجارة، وىي ال تملك والحجة من طريق القياس أظهر؛ ألنو لو ملك 
 لثبتت لو أحكاـ الملك من لزـو الحج والنكاح.



 وقد ذكر في ذلك صور :
عبد فإنو ال يرثو.قاؿ أبو جعفر: ذلك إجماع إال عن منها: إذا مات رجل ولو ابن أو غيره 

 طاووس.
ومنها: إذا ملك رجل عبداً لغيره عيناً فإنو ال يملكها عندنا وابو حنيفة ,و مالك، واحد قولي 

 الشافعي : يملك.
 قولو تعالى:

َويَػْوـَ ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوبَاِرَىا  }َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد األَنْػَعاـِ بُػُيوتاً َتْسَتِخفُّونَػَها يَػْوـَ َظْعِنُكمْ 
 َوَأْشَعاِرَىا َأثَاثًا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن{

ىذه :داللة على جواز استعماؿ صوؼ األنعاـ وجلودىا في الحضر والسفر باستعماؿ الخياـ 
 والقباب، ونحو ذلك.
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ر ال يدؿ على تحريم ما عدا ذلك من أصواؼ ولهذا تابع وىو أف يقاؿ: تخصيص ىذا بالذك
غير األنعاـ؛ ألف مفهـو اللقب ضعيف، فيدخل في ىذا شعر غيرىا مما يؤكل ومما ال يؤكل، 

مما يكوف ظاىراً من الشعور، وقد جاءت األحاديث أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف لو عمامة 
 ىا وغزلو جاز استعمالو،من الخز، وكذا يلحق غير ذلك فلو جز صوؼ الثعالب ونحو 

 وىل يدخل في ىذا شعر اآلدمي، وأنو إذا جز جاز غزلو، واستعمل غزلو فيما يمكن؟
قلنا: ىذا محتمل أنو يجوز لطهارتو، وأنو ال يجوز؛ ألف لو حرمة، وألنو قد ذكر فيو أنو يدفن، 

 بيع شعرىا. وقد ذكر في الشرح في حجة األخوين أنو ال يجوز بيع لبن اآلدمية كما ال يجوز
 قولو تعالى:

َعُث ِمْن ُكلّْ ُأمٍَّة َشِهيدًا{.  }َويَػْوـَ نَػبػْ
قاؿ الحاكم: في ذلك داللة على أنو ال يجوز خلو الزماف عن حجة هلل في أرضو كما يقولو أبو 

 علي ىذا إذا فسر الشهيد بالمؤمنين.
 وقيل: أراد الرسل.

 وقيل: أراد الجوارح.
 قولو تعالى:
 ُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو زِْدنَاُىْم َعَذاباً فَػْوَؽ الَعَذاِب ِبَما َكانُوا يُػْفِسُدوَف{}الَِّذيَن َكفَ 

 الثمرة من ذلك:



 أف الصد عن سبيل اهلل من الكبائر؛ ألنو تعالى توعد عليو بزيادة العذاب.
 واختلف ما أريد بذلك؟

 فقيل: يمنعوف من اإليماف.
، وىو يدخل في إطبلؽ اللفظ كل مانع من سبل الخير، ويدخل وقيل: يصدوف عن قصد البيت

 في ذلك من يحرؼ العلم عالماً، ومن ُيَخذّْؿ عن اإلماـ، ومن ينفر عن وظائف الطاعات.
 وقولو تعالى: }زِْدنَاُىْم َعَذاباً فَػْوَؽ الَعَذاِب{.

اؿ، تلسع إحداىن قاؿ جار اهلل: قيل في زيادة العذاب حيات أمثاؿ البخت وعقارب أمثاؿ البغ
 اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفاً.

 وقيل: يخرجوف من النار إلى الزمهرير فيبادروف من شدة برودة النار.
 وعن ابن عباس ومقاتل: أنهار من صفر مذاب كالنار يعذبوف بها.

 قولو تعالى:
َعُث ِمْن ُكلّْ ُأمٍَّة َشِهيداً َعَلْيِهْم ِمْن َأنػْ   ُفِسِهم{}َويَػْوـَ نَػبػْ
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 قيل: أراد ىنا الرسل.
 وقيل : المؤمنين من كل أمة وأعاده ليبين المشهود عليهم أو اليـو الذي يشهدوف فيو .

 وقيل: أراد ىنا شهادة الجوارح.
وقيل: األوؿ الحفظة، وىذا الرسل، وفي ىذا ما قاؿ أبو علي: إف كل عصر ال يخلو من 

 عدوؿ، والداللة مجملة.
 عالى:قولو ت

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَػغْ  ِي يَِعُظُكْم }ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَػنػْ
 َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف{.

روي عن ابن مسعود أنو قاؿ: ىذه أجمع آية في كتاب اهلل، ولما تبلىا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو وآلو وسلم على عثماف بن مظعوف، قاؿ: ذلك حين استقر اإليماف في قلبي.

وروي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما قرأىا على الوليد بن المغيرة قاؿ: يابن أخي أعد؟ 
فأعاد، فقاؿ: واهلل إف لو لحبلوة، وإف عليو لطبلوة، وأف أعبله لمثمر، وإف أسفلو لمغدؽ، وما 

 ىو بقوؿ بشر.
 وقاؿ أبو جهل: إف اهلل يأمر بمكاـر األخبلؽ.



 واعلم أف اهلل سبحانو قد أمر فيها ثبلثة أشياء ,ونهى عن ثبلثة،
 أما ما أمر بو فالعدؿ واإلحساف وإيتاء ذي القربى.

 واختلف المفسروف :
 فقيل: العدؿ :ىو الفرض؛ ألف اهلل تعالى عدؿ فيها على عباده فكلفهم ما يطيقونو.

ىو الندب، وإنما جمع بنيهما في األمر؛ ألف الفرض ال يكاد يخلو من النقصاف واإلحساف :
 والنفل كالجابر لو، ولهذا قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))استقيموا ولن تحصوا((.

 وعن ابن عباس: العدؿ ,والتوحيد ,واإلحساف ,:أداء الفرائض :وىكذا عن مقاتل ,وعطاء.
 حساف في األقواؿ.وقيل: العدؿ في األفعاؿ, واإل

 وقيل: العدؿ في معاملة غيرؾ، واإلحساف مع نفسك فبل تلقها في العذاب.
وقيل: اإلحساف التفضل مع الناس ,فيدخل في ذلك اإلحساف باألمواؿ, واألخبلؽ واإلرشاد، 

 والسعي الجميل.
 وعن ابن عيينة: العدؿ استواء السر والعبلنية. واإلحساف:كوف السر أحسن.

 تعالى:}َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى{ وأما قولو
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قيل: أراد إعطاء ذوي القربى حقهم من صلة الرحم؛ فيلـز من ىذا أف يكوف الصدقة عليهم 
 أفضل.

 وأما المنهي عنو فهو: الفحشاء, والمنكر, والبغي .
و التطاوؿ قاؿ جار اهلل: الفحشاء: ما جاوز حدود اهلل. والمنكر :ما تنكره العقوؿ .والبغي :ى

 على الغير.
 وقيل: الفحشاء: القبائح التي ال تظهر، والمنكر :ما يظهر.

 وقيل: الفحشاء :الزنا. والمنكر: ما ينكره الشرع. والبغي: الظلم والكبر:عن ابن عباس.
أقيمت ىذه اآلية  -عليو السبلـ-قاؿ جار اهلل: ولما سقط من الخطب لعنة البلعنين لعلي 

 ا كانت فاحشة ومنكراً وتعد.مقامها، ولعمري أنه
 وقيل: إف ىذه اآلية قد عمت جميع ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا.

 قولو تعالى:
 }َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّو ِإَذا َعاَىْدُتْم َوالَ تَنُقُضوا األَْيَماَف بَػْعَد تَػوِْكيِدَىا{

 الثمرة من ذلك:



 ين، وأنو يجوز توكيد اليمين.وجوب الوفاء بعهد اهلل، وأنو ال يجوز نقض اليم
 واختلف المفسروف ما المراد بعهد اهلل:

فقيل: أراد من يبايع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لقولو تعالى:}ِإفَّ الَِّذيَن يُػَباِيُعوَنَك ِإنََّما 
سلم يُػَباِيُعوَف اللََّو{ وقد قيل: إنها نزلت في الذين يبايعوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو و 

 فيجب عليهم الوفاء بالعهد، ويأتي مثل ىذا من يبايع اإلماـ.
 وقيل: نزلت في حلف الجاىلية عن مجاىد ,وقتادة.

 وقيل: ىو اإليماف، وقيل: ما يلزمو من جهة الشرع عن األصم، ويدخل فيو الجهاد, وغيره.
 وقيل: ىو ما يوجبو المرء على نفسو: عن أبي مسلم.

 أبي علي. وقيل: اليمين باهلل :عن
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وأما لزـو الوفاء باليمين :فالمعنى ال تحنثوا؛ وىذا يدؿ على تحريم الحنث عموماً، لكنو إذا  
كاف الممنوع قربة لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منو 

أف يحلف ال دخل فليكفر عن يمينو وليأت الذي ىو خير((، فلو فرضنا أف الممنوع مباح ب
السوؽ ونحو ذلك. فعمـو اآلية :أف الحنث ال يجوز، وىذا المحكي عن الناصر, وأبي حنيفة 

( ، وعن الشافعي: يجوز الحنث، وقد أطلقو 1,والقاضيين ػ زيد وأبي مضرػ , والزمخشري )
 بعض المفرعين من المتأخرين الفقهاء :الفقيو يحيى وحسن.

ى؛ ألف ال يبقى على منع نفسو من شيء علم اهلل أف المصلحة وقاؿ اإلماـ يحيى: الحنث أول
 إباحتو.

وأما تأكيد اليمين:فقد أخذ من قولو تعالى: ))بعد توكيدىا(( وتأكيدىا :بذكر صفات اهلل تعالى, 
وتكرارىا، وبالمكاف, والزماف، وفي الحديث: ))من حلف على منبري يمين كاذبة فليتبوأ مقعده 

 ؿ في عظم اليمين المؤكدة.من النار(( وال إشكا
 وأما اختيار الحاكم عليها فليس بمأخوذ من اآلية، وفي ذلك اختبلؼ بين أىل الفقو.

 ومن ثمرات اآلية :
أف قوؿ القائل عليَّ عهد اهلل :يمين صريح في اليمين على ما ذكره أىل المذىب, وأبو حنيفة, 

 ومالك.
موسى الَقمّْي :على أف العهد يمين، وىو مروي وقاؿ الشافعي: ذلك كناية، وبها استدؿ علي بن 

 عن الحسن.



 قولو تعالى:
َنُكْم َأفْ  ٍة َأنَكاثاً تَػتَِّخُذوَف َأْيَماَنُكْم َدَخبلً بَػيػْ  َتُكوَف ُأمٌَّة }َوالَ َتُكونُوا َكالَِّتي نَػَقَضْت َغْزَلَها ِمْن بَػْعِد قُػوَّ

 ِىَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة{
 (2لى لمن ينقض يمينو وعهده )ىذا مثل ضربو اهلل تعا

__________ 
( ػ واختاره اإلماـ شرؼ الدين وض عبداهلل الدواري ومثلو ذكره النجري في معياره وقواه 1)

بعض المشائخ تمت وقد تقدـ ىذا الخبلؼ في المائدة في تفسير قولو تعالى )واحفظوا 
 أيمانكم (فينظر تمت

 171ص:  10( ػ تفسير القرطبي ج: 2)
 

تعالى والتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا والنكث واحد واالسم النكث  قولو
والنقض والجمع األنكاث فشبهت ىذه اآلية الذي يحلف ويعاىد ويبـر عهده ثم ينقضو بالمرأة 
تغزؿ غزولها وتفتلو محكما ثم تحلو ويروى أف امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو 

بن تيم بن مرة كانت تفعل ذلك فبها وقع التشبيو قالو الفراء وحكاه عبد اهلل  بن كعب بن سعد
بن كثير والسدي ولم يسميا المرأة وقاؿ مجاىد وقتادة وذلك ضرب مثل ال على امرأة معينة و 

أنكاثا نصب على الحاؿ والدخل الدغل والخديعة والغش قاؿ أبو عبيدة كل أمر لم يكن 
 صحيحا فهو دخل تمت.
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 ، أو ينقض أيمانو بمن تغزؿ وتقوي غزلها ثم تنقضو.
( اتخذت مغزاًل قدر ذراع 1قيل: ىذه التي مثل بها ريطة بنت سعد بن تميم وكانت خرقاء )

( عظيمة، وكانت تغزؿ ىي وجواريها من الغداة إلى الظهر، 3( مثل أصبع، وفلكة )2وصنارة )
 قاء. والصنارة :الحديدة وفيها لغة بالسين.ثم تأمرىن بنقض ما غزلن، والخرقاء: الحم

 وثمرة ىذه اآلية:
__________ 

 166ص:  14( ػ تفسير الطبري ج: 1)
حدثنا القاسم قاؿ ثنا الحسين قاؿ ثني حجاج عن ابن جريج قاؿ أخبرني عبد اهلل بن كثير  

لمثنى قاؿ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة قاؿ خرقاء كانت بمكة تنقضو بعد ما تبرمو حدثنا ا



ثنا إسحاؽ قاؿ ثنا عبد اهلل بن الزبير عن ابن عيينة عن صدقة عن السدي وال تكونوا كالتي 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذوف أيمانكم دخبل بينكم قاؿ ىي خرقاء بمكة كانت إذا 

 أبرمت غزلها نقضتو تمت
 468ص:  4( ػ لساف العرب ج: 2)

ة الدقيقة المعقفة التي في رأس المغزؿ وقيل الصنارة رأس صنر الصنارة بكسر الصاد الحديد
المغزؿ وقيل صنارة المغزؿ الحديدة التي في رأسو وال تقل صنارة وقاؿ الليث الصنارة مغزؿ 

المرأة وىو دخيل و الصنارة األذف يمانية و الصنارية قـو بإرمينية نسبوا إلى ذلك ورجل صنارة 
األعرابي والفتح عن كراع التهذيب الصنور البخيل السيء  و صنارة سيء الخلق الكسر عن ابن

الخلق و الصنانير السيء األدب وإف كانوا ذوي نباىة وقاؿ أبو علي صنارة بالكسر سيء 
الخلق ليس من أبنية الكتاب ألف ىذا البناء لم يجىء صفة و الصنار شجر الدلب واحدتو 

 صنارة عن أبي حنيفة قاؿ وىي فارسية تمت
 478ص:  10ساف العرب ج: ( ػ ل3)

الفلكة من البعير موصل ما بين الفقرتين و فلكة اللساف الهنة الناتئة على رأس أصل اللساف و 
فلكة الزور جانبو وما استدار منو و فلكة المغزؿ معروفة سميت الستدارتها وكل مستدير فلكة 

 والجمع من ذلك كلو فلك تمت
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وإبطاؿ الطاعات، وتحريم السفو؛ ألف اهلل تعالى شنع بهذا المثاؿ تحريم نقض العهد واليمين، 
على من فعل فعبًل فيو الضرر ال النفع، فيدخل في ىذا الخروج من الفرض صوماً وصبلة، ونحو 

 ذلك.
وأما النفل فيخصو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الصائم المتطوع أمير نفسو(( وىذا مذىبنا 

 صـو التطوع. أنو يجوز الخروج من
 وقاؿ زيد وأبو حنيفة : من دخل في نافلة لزمو تمامها قياساً على حج النفل.

 قلنا: ىذا ممنوع منو لقولو تعالى: }َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّو{
 فلو أنو رفض الطاعة التي فعلها، وأراد أف يستأنف غيرىا، فإف كانت كاملة لم يصح رفضو،

يعيدىا أكمل منها، وكانت ناقصة، وىذا نحو أف يصلي فرادى ثم أراد رفض ىذه، وإف أراد أف 
 ويدخل في جماعة مؤتماً، فقاؿ اإلماـ يحيى: ال يصح رفضو، واحتج باآلية.

 وغيره: يصح، وقد ورد في ذلك خبراف: -عليو السبلـ-وقاؿ الهادي 



ذ بو الهادي ,ومالك، أحدىما: أف الفريضة ىي الثانية، وذلك خبر يزيد بن عامر، وأخ
 واألوزاعي، وبعض أصحاب الشافعي.

الثاني: أف الفريضة ىي األولى، وذلك خبر يزيد بن األسود، وأخذ بو المؤيد باهلل، وأبو حنيفة؛ 
لكنو لم يصرح بذلك ولكن قاؿ عليو السبلـ فصليا معهم فإنها لكما نافلة فقالت الهدوية 

 أراد األولى واألوؿ غير محتمل. يحتمل أنو أراد الثانية ، ويحتمل أنو
وقد يقاؿ: المسألة مخالفة للقياس؛ ألف القياس عدـ صحة الرفض؛ ألف الثواب قد وجب، 

 والعمل قد وجد، وبراءة الذمة قد حصلت.
 فلو أراد أف يـؤ من صلى فرادى؟

قيل: صح على قوؿ أبي طالب ؛ ألنو يقيس على ما ورد بخبلؼ القياس، وقد ذكروا أف من 
ؼ طوافاً ناقصاً بأف يفرقو بدخوؿ الحجر أو يسعي ناقصاً بأف يفرقو : أنو إذا عاد األسبوع طا

صح ذلك، ويسقط عنو ما لزمو، وىذا يمنع منو قولهم: إفَّ إعادَة الصبلة واردٌة على خبلؼ 
القياس، وقد ذكر علي خليل أف من صلى صبلة سها فيها فإنو إذا أعادىا سقط عنو سجود 

 السهو.
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أما لو توضئ ثم نوى رفض وضوءه: فقاؿ أبو مضر, والمنصور باهلل : يصح رفضو قبل كمالو ال 
 بعده.

 وقاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة: ال يصح قبل و ال بعد، واحتج باآلية.
وىهنا بحث :وىو أف يقاؿ: اآلية دالة على المنع من النقض ببل إشكاؿ فهل فيها داللة على 

 للوضوء ونحوه أنو ال يرتفض أـ ال؟أف من نوى الرفض 
قلنا: ذكر اإلماـ يحيى أنها دالة على أف من نوى الرفض لم يصح رفضو، وىو يقاؿ: لو كاف 

 غير مقدور لو شرعاً لم ينو عنو.
ٍة{  ومعنى قولو تعالى: }ِمْن بَػْعِد قُػوَّ

 أي : من بعد أف أبرمت فتلو.
ك ما ينتقض من أخبلؽ بيوت الشعر والوبر وأنكاثاً :جمع ِنْكث وىو الغزؿ المنقوض، وكذل

 وحلق الخز ليغزؿ مرة ثانية.
 وقولو تعالى: }َدَخبًل{

 : عداوة وحقداً وخديعة.-أي  -



 وقولو تعالى: }َأْف َتُكوَف ُأمٌَّة ِىَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة{
 : أكثر وأزيد، ومنو الربا، -أي 

 (1ويروى ألبي حاتم الطائي:)
 بووأسمر خطياً كأف كعو 

 
 نوى القسب قد أربى ذراعاً على العشر

 
 والمعنى ال تنقضوا ألجل وجود من يظاىركم فيكونوا أكثر.

 قولو تعالى:
__________ 

( ػ يروى لحاتم الطائي : حاتم بن عبداهلل بن سعيد بن الحشرج الطائي القحطاني :أبو عدي 1)
 ي ببلد طيء (وقبلو :الذي يضرب بو المثل في الجود والكـر مات في عوارض ) جبل ف
 متى يات يوما وارثي يبتغي الغنى يجد جمع كف غير ملء وال صفر

 يجد فرسا مثل العناف وصارما حساما اذا ما ىز لم يرض بالهبر
 واسمر خطيا كاف كعوبو نوى القسب قد ارمى ذراعا على العشر

 672ص:  1قاؿ في لساف العرب ج: 
 تت في الفم صلب النواة قاؿ الشاعر يصف رمحافي باب قسب : القسب: التمر اليابس يتف

 وأسمر خطيا كأف كعوبو نوى القسب قد أرمى ذراعا على العشر
قاؿ ابن بري ىذا البيت يذكر أنو لحاتم الطائي ولم أجده في شعره وأرمى وأربى لغتاف . قاؿ 

لتمر و الليث:ومن قالو بالصاد فقد أخطأ ونوى القسب : أصلب النوى ,و القسابة : ردىء ا
 القسب: الصلب الشديد تمت.
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ٌر َلُكْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف، َما  ِعْندَُكْم يَنَفُد }َوالَ َتْشتَػُروا ِبَعْهِد اللَِّو َثَمناً َقِليبلً ِإنََّما ِعْنَد اللَِّو ُىَو َخيػْ
 ْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{.َوَما ِعْنَد اللَِّو بَاٍؽ َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َأْجَرىُ 

 النزوؿ: قيل :إف رجلين اختصما في أرض إلى رسوؿ اهلل :فقضى باليمين على من ىي معو،
فقاؿ المدعي: إنو ال يبالي أف يحلف، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ليس لك إال يمينو برًا  

 كاف أو فاجراً إف لم يكن لك بينة((



نزلت اآلية فتبلىا صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليهما، فقاؿ المدعى عليو األرض قاؿ: فاحلفو، ف
 أرضو.

وقيل: المعنى ال تنقضوا عهد اهلل ,وبيعة رسوؿ اهلل بما يمنيكم كفار قريش من الدنيا ؛ إف 
 رجعتم إليهم.
 وثمرة اآلية:

اتباع بدعة ,أو  وجوب الوفاء بالعهد، وتحريم أخذ العوض على ترؾ شيء من أمور الدين ؛من
 شهادة زور، أو غير ذلك، ويدؿ على حسن الصبر على أمور الدين.

وىو ينقسم كما تقدـ :صبر على الطاعة, وعلى ترؾ المعصية، وعلى المصيبة، ومنو الصبر على 
األذى، ويؤخذ من سبب النزوؿ :أنو يستحب للحاكم تخويف المتداعيين وتحذيرىما من 

ى اهلل عليو وآلو وسلم تبل اآلية وكاف ذلك سبباً في اإلقرار والسبلمة الوقوع في اإلثم؛ ألنو صل
من الظلم، وفي حديث المتبلعنين قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلمللمبلعنة: ))إنو لرجم في 

 ظهرؾ بالحجارة خير لك من عذاب اهلل((.
 قولو تعالى:

 ْيطَاِف الرَِّجيِم{}فَِإَذا قَػَرْأَت اْلُقْرآَف فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِمَن الشَّ 
المعنى فإذا أردت قراءة القرآف فاستعذ كقولو تعالى:}ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّبَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم{ 

 وكقولك إذا أكلت فسم اهلل،
 وإنما عبرنا بالفعل عن اإلرادة؛ ألف الفعل يحصل عندىا: فاشتدت المبلبسة بينهما.
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,وداود,ومالك: إف التعوذ بعد القراءة ذىاباً إلى ظاىر اللفظ والقوؿ األوؿ ىو  وقاؿ أبو ىريرة
قوؿ األئمة وعامة العلماء ،وإنما حملت القراءة على إرادتها؛ لما روى زيد بن علي والمؤيد 

أنو كاف يتعوذ قبل القراءة، وألف القارئ لما كاف ال يخلو  -عليو السبلـ-باهلل باإلسناد إلى علي 
لوسوسة من الشيطاف أمر باالستعاذة منو قبل القراءة: فكاف المراد باالستعاذة ألجل القراءة من ا

 وحمل األمر على الندب.
 قاؿ الحاكم: ألنو سنة باإلجماع .

 فثمرة اآلية :
 أنو مشروع للقارئ, وأف األمر بو سنة، وأنو قبل القراءة عند األكثر.

القرآف، ولعل ىذا إجماع،ػ اعني أنو مشروع للبعض   والمراد :جنس القرآف ال أف المراد جميع



كما ىو مشروع للكل ػ ولكن اختلف العلماء ىل ىذا للقارئ في الصبلة وفي غيرىا أو للقارئ 
 .-عليهم السبلـ-في غير الصبلة، فقاؿ األكثر: إنو عاـ، وىذا مذىب األئمة

 وعن مالك: إنما شرع في التراويح في قياـ رمضاف.
 ف ذلك مشروع في الصبلة كغيرىا :وإذا قلنا إ

 فاألكثر قاؿ: في الركعة األولى فقط.
 وقاؿ ابن سيرين: في كل ركعة.

 واختلف في صفتو:
, والقاسم: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم، وىو -عليو السبلـ-فعند الهادي 

 قوؿ حمزة من القراء.
الشيطاف الرجيم، وذلك قراءة عاصم وأبي عمرو،  وعند المؤيد باهلل والشافعي : أعوذ باهلل من

 وابن مسعود، ووكيع، وسفياف.
قاؿ في الكشاؼ: وعن عبداهلل بن مسعود:قرأت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

فقلت: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم، فقاؿ : ))يابن أـ عبد قل أعوذ باهلل من 
، عن القلم، عن اللوح المحفوظ(( وفيو -عليو السبلـ-ذا أقرأنيو جبريل الشيطاف الرجيم، ىك

 أقواؿ أخر غير ىذا، مأخذىا من غير اآلية.
 واختلف العلماء ىل يجهر بو أو يسر؟

 قاؿ الحاكم: عند علمائنا نخفيو، وىو قوؿ األكثر، وىو مذىب: ابن مسعود,وابن عمر.
 شافعي .وعن أبي ىريرة: أنو يجهر بو، :وىو قوؿ ال
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 واختلفوا ىل التعوذ قبل التكبير أو بعده؟
 فعند القاسم ,والهادي، والناصر: قبل التكبير.

 وعند المؤيد باهلل, والشافعي: بعد التكبير، وشرح ىذا في كتب الفقو.
 قولو تعالى:

 }ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف{.
خبط كما قالو الحشوية، وأبو الهذيل، وأبو قاؿ الحاكم: دؿ على أف الشيطاف ليس يصرع وال ي

 بكر أحمد بن علي :من أصحابنا.
 إف المؤمنين ال يعبأوف منو دعاء إلى اإلضبلؿ. -إف المعنى -وقيل: 



 }ِإنََّما ُسْلطَانُُو َعَلى الَِّذيَن يَػتَػَولَّْونَُو{
 أي : إنما يقبل منو العصاة.

 قولو تعالى:
ْعِد ِإيَمانِِو ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ بِاإِليَماِف َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدرًا }َمْن َكَفَر بِاللَِّو ِمْن بػَ 

 فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّو{
 قيل: في إيصاؿ قولو تعالى:}َمْن َكَفَر بِاللَِّو{ بما قبلو وجوه:

وا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتٍر{ ثم بين صفتهم بقولو:}َمْن َكَفَر األوؿ: عن أبي مسلم أنو عائداً إلى قولو:}قَالُ 
 بِاللَِّو{ أي : ىم من كفر باهلل.

وقيل: إنو عائد إلى قولو:}ِإنََّما يَػْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف{ ثم أبدلو:}َمْن َكَفَر بِاللَِّو{ 
 .واستثنى منهم المكره فإنو لم يدخل في حكم المفتري

 وقولو:}َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراً فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّو{
 ( فعليهم غضب من اهلل .1طاب بو نفساً واعتقد ) –أي 

وقيل: في اآلية تقديم وتأخير، والتقدير :من كفر باهلل وشرح بالكفر صدره :فعليو غضبو، ثم 
 ـ لداللة الحاؿ.استثنى من ُأكره على الكفر بلسانو، وقد

 سبب النزوؿ:
قاؿ في الكشاؼ: روي أنو أف أناساً من أىل مكة فتنوا فارتدوا عن اإلسبلـ بعد دخولهم فيو، 

 وكاف فيهم من ُأكره، فأجرى كلمة الكفر على لسانو وىو معتقد لئليماف.
 فمن المكرىين: عمار, وأبوه ياسر، وسمية، وصهيب ,وببلؿ، وخباب ,وسالم ؛ عذبوا،

__________ 
 ( ػ أما االعتقاد فعلى رأي أبي ىاشم رحمو اهلل تعالى تمت .1)
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فأما سمية :فقد ربطت بين بعيرين ووجي في قبلها بحربة، وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجاؿ 
 فقتلت، وقتل ياسر، وىما أوؿ قتيلين في اإلسبلـ.
 وأما عمار : فقد أعطاىم ما أرادوا بلسانو مكرىاً،

 فقيل: يا رسوؿ اهلل إف عمار كفر؟
فقاؿ: ))كبل، إف عمار ملئ إيماناً من قرنو إلى قدمو، واختلط اإليماف بلحمو ودمو (( وأتى 
عمار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو يبكي، فجعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 



 بما قلت((. وسلم يمسح عينيو ويقوؿ : ))مالك ! إف عادوا إليك فعد إليهم
 ومنهم : خير مولى الحضرمي أكرىو سيده فكفر، ثم أسلم مواله وأسلم وحسن إسبلمهما.

وقاؿ في التهذيب،: نزؿ قولو )من كفر باهلل (و)من شرح بالكفر صدراً (:في عبد اهلل بن سعيد 
 بن أبي سرح، وقولو: إال من ُأكره :في عمار بن ياسر وأصحابو.

بي ربيعة آمن وىاجر، وكاف براً بأمو فحلفت أال تأكل حتى يعود وقيل: نزلت في عياش بن أ
إليها، فقدـ عليو رجبلف وأخبراه بذلك، فأراد أف ينصرؼ فنهاه عمر ,فأبى وخرج فلما كاف 

 ببعض الطريق عذبو من أخبره بقوؿ أمو حتى رجع بلسانو.
 ثمرات اآلية الكريمة أحكاـ:

:كفر؛ ألنا قد قدرنا تعلق قولو تعالى: }َمْن َكَفَر بِاللَِّو{ األوؿ: من افترى الكذب على اهلل تعالى 
إلى قولو:}ِإنََّما يَػْفَتِري اْلَكِذَب{ وقد يقاؿ: من كذب اهلل تعالى كفر إجماعاً، ومن كذب على اهلل 

و فيو رد لما علم خبلفو ضرورة، كأف يقوؿ: أحل اهلل الخمر والزنا، ونحو ذلك، أو يقوؿ: لم 
 صبلة ونحو ذلك كفر، ال إف لم يعلم خبلؼ ذلك ضرورة.يوجب اهلل ال

الحكم الثاني: أف من نطق بكلمة الكفر ُمكرىاً، ولم يشرح صدره قاؿ جار اهلل: أي : لم 
 يعتقده، ولم تطب بو نفسو، فإنو ال يكفر، وىذا إجماع.

 فإف قيل: فما األفضل ىل النطق بكلمة الكفر وقاية لدمو, أو الصبر على القتل؟
 نا: قاؿ قاضي القضاة وغيره من المتكلمين: األفضل ترؾ النطق بكلمة الكفر،قل
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وىكذا ذكر الزمخشري قاؿ: ألف في الصبر إعزازًا للدين، وقد روي أف مسيلمة أخذ رجلين 
؟ قاؿ: أنت أيضاً،  فقاؿ ألحدىما: ما تقوؿ في محمد؟ قاؿ: رسوؿ اهلل، قاؿ: فما تقوؿ فيَّ

؟ قاؿ: أنا أصم، فخبله، وقاؿ ل آلخر: ما تقوؿ في محمد؟ قاؿ: رسوؿ اهلل، قاؿ: فما تقوؿ فيَّ
فأعاد عليو ثبلث فأعاد جوابو فقتلو، فبلغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: ))أما 

 األوؿ فقد أخذ برخصة اهلل، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً لو((.
 اد حكم األنبياء، فبل تجوز التقية منهم بكتم الشرائع.قاؿ الحاكم: وخالف الحكم في اآلح

 واختلف في اإلماـ :
 فمنهم :من جوز لو التقية.

 ومنهم: من يمنع إال لقرينة.
 وىذا الحكم لو تتمات:



 منها: أف اآلية تدؿ على أف في األفعاؿ ما يكوف كفر، إذ لوال ذلك لما استثنى المكره.
 ال باالعتقاد ال باإلفعاؿ.قاؿ الحاكم: وقاؿ بعضهم ال كفر إ

 ومنها :أف يقاؿ: ىل شرط في حق المكره أف يعرض وال يطلق أـ ذلك غير شرط؟
قلنا: ذكر الحاكم خبلفاً في ىذا، فقاؿ بعضهم: إنما يباح لو النطق بكلمة الكفر بشرط 

 لك.التعريض، وكما لو قالوا لو يقوؿ بأف اهلل تعالى ثالث ثبلثة عرض بأف النصارى يقولوف ذ
وقاؿ بعضهم: ال يحتاج إلى التعريض، ؛وىذا ىو الظاىر؛ ألف الذين فتنوا لم يروى أف أحداً 

 منهم عرض.
ومنها: أنو إذا كاف التعريض حاظراً بقلبو ولم يعرض ففي التهذيب :عن محمد بن الحسن: أنو 

 إف لم يعرض كفر.
فإنو ال يكفر مع التعريض ويكفر  ومنها: أف يقاؿ إذا شرط التعريض فسواء كاف مكرىاً أو مختاراً 

 من غير تعريض، فما أثر اإلكراه؟
أجاب الحاكم : بأف مع اإلكراه يكوف الظاىر عدـ الكفر، ومع عدـ اإلكراه يكوف الظاىر 

 الكفر، فيتعامل بذلك في األحكاـ الظاىرة ال في الباطن.
الكفر : االعتقاد كما ومنها: أف يقاؿ: ىل في اآلية داللة على أنو من شرط النطق بكلمة 

 يحكى عن أبي ىاشم أو ال داللة؟
 قلنا: أما مع اإلكراه ففي اآلية داللة على أنو البد أف يطمئن بو قلبو، وينشرح بالكفر صدرًا.
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 قاؿ الزمخشري: ويعتقد.
ار : أنو إذا اخت-وادعى اإلجماع  -وأما مع عدـ اإلكراه: فبل داللة، وقد ذكر المؤيد باهلل، 

اللفظ كفر، ويحتج لهذا بقولو تعالى في سورة المائدة: }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ اللََّو ثَاِلُث 
 َثبلَثٍَة{ فتعلق الكفر بالقوؿ.

 فإف قيل: فما حد اإلكراه الذي يبيح النطق بكلمة الكفر؟
وسواء كاف  قلنا: حده أىل المذىب ,وصححو الحاكم :بخشية اإلجحاؼ بنفس ,أو عرض،

 المكره سلطاناً, أو متغلباً، إذا ظن وقوع ما توعد بو.
 وقيل: البد أف يكوف سلطاناً.

 وقيل: الضرب اليسير، ونحوه إكراه ىذا في اإلكراه على كلمة الكفر.
أما اإلكراه على غير ذلك: ففي ذلك تفصيل، فالزنا وقتل الغير ال يبيحو اإلكراه، وسائر 



 كراه باإلجحاؼ وترؾ الواجبات، وحصوؿ الضرر.المحذورات يبيحها اإل 
وأما العقود: فيبطل حكمها باإلجحاؼ على إطبلؽ الهدوية، وقاؿ المؤيد باهلل بما أخرجو عن 

 حد االختيار.
قاؿ المؤيد باهلل: واإلكراه يبيح إتبلؼ ماؿ الغير، وصحح أف لم يخش على صاحبو التلف أو 

 الضرر.
 وقاؿ أبو طالب : ال يبيحو.

 اؿ الشيخ أبو جعفر ,واإلماـ يحيى: وكذا اإلكراه على سب الغير، َكسب اهلل.ق
قاؿ في شرح األصوؿ: ال يبيحو؛ ألف اهلل سبحانو ال يتضرر بالسب، وإذا زنا مكرىاً فبل حد 

 عليو وإف كاف مباشرًا، ذكره األزرقي، وصححو.
ف على المتلف، وقد يدعي وقاؿ المؤيد باهلل: يحد، وإذا أتلف ماؿ الغير مكرىاً فبل ضما

 اإلجماع.
 وعن المؤيد باهلل: يضمن، ويرجع على المكره، والقود على االمر مكرىاً :عند المرتضى.
 وقاؿ المؤيد باهلل: على المكره الفاعل، وىذه فروع استنبطها من غير ىذه اآلية الكريمة.

 قولو تعالى:
ْعِد َما فُِتُنوا ُثمَّ َجاَىُدوا َوَصبَػُروا ِإفَّ رَبََّك ِمْن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر }ُثمَّ ِإفَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َىاَجُروا ِمْن بػَ 

 رَِحيٌم{.
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النزوؿ: قيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخ ألبي جهل من الرضاعة، وأبي جندؿ بن سهيل 
ا أعطوا ، ثم بن عمرو، والوليد بن الوليد بن المغيرة، وغيرىم: فتنهم المشركوف فأعطوىم م

 إنهم ىاجروا بعد ذلك وجاىدوا.
وقيل: نزلت في عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح ارتد فلما كاف يـو الفتح أمر النبي صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم بقتلو، فاستجار لو عثماف فأجاره، ثم إنو أسلم وحسن إسبلمو :عن الحسن، 
 وعكرمة.

 ين فتنوا ثم ىاجروا من أوطانهم، وجاىدوا ,وصبروا،المعنى: ثم إف اهلل يغفر ,ويرحم ىؤالء الذ
 يعني عن دينهم، فمنعوا اإلسبلـ. -بضم الفاء وكسر التاء-وقراءة أكثر القراء فتنوا 

ويرده إلى من أسلم، وقد   -بفتح الفاء والتاء-وقيل: فتنوا بالتعذيب، وقراءة ابن عاصم فتنوا 
رده عن اإلسبلـ نحو الحضرمي في إكراىو لعبده  كاف يقدـ منو أنو فتن غيره من المؤمنين، بأف



 على الكفر، ثم إنو أسلم.
 وقولو تعالى: }ِمْن بَػْعِدَىا{

أي : من بعد الهجرة يغفر ما سلف منهم، أو يغفر ما جرى على ألسنتهم، بمعنى أنو ال 
 يؤاخذىم عليو.

 وقيل: من بعد ىذه األفعاؿ، وىي الهجرة، والجهاد، والصبر.
 من أوطانهم إلى المسلمين، وجاىدوا الكفار :باليد, واللساف. قيل: ىاجروا

وقيل: ىجروا قرناء السوء، وجاىدوا أنفسهم على مبلزمة أىل الخير، وصبروا على ما فعل 
 معهم الكفار.

 وقيل: على مشاؽ اإليماف.
 وثمرة ذلك:

 -الفاء والتاء بفتح -، وىذا على قراءة من قرأ فتنوا-وذلك معلـو  -صحة التوبة من الكفر، 
، وأف الكافر ما جنى حاؿ كفره يسقط -بضم الفاء -وكذا صحة توبة المرتد على قراءة فتنو

باإلسبلـ، والترغيب في الهجرة عن دار الكفر، وعن قرناء السوء، وأف حاؿ الصابر على 
 العذاب والكف عن النطق بكلمة الكفر : أفضل،

بالجهاد داللة على وجوبها، ولها شروط قد ذكرت  لكن في اآلية إجماؿ، وكونو تعالى قرف ذلك
 في غير ىذا المكاف.

 قولو تعالى:
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أَنْػُعِم اللَِّو }َوَضَرَب اللَُّو َمَثبلً قَػْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقُػَها َرَغًدا ِمْن ُكلّْ َمَكاٍف َفَكَفَرْت بِ 
 اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ ِبَما َكانُوا َيْصنَػُعوَف{. فََأَذاقَػَها اللَُّو لَِباسَ 

مثل فسأؿ القرية، والمراد ضرب  -لداللة الحاؿ عليو -المعنى :أىل قرية فحذؼ المضاؼ 
 أىل ىذه القرية مثبلً لكل قـو أنعم اهلل عليهم، فأبطرتهم النعمة فكفروا.

ك أف اهلل تعالى أنعم عليهم قيل: أراد بالقرية مكة، :عن ابن عباس، ومجاىد، وقتادة؛ وذل
فكانوا آمنين ال يقاتلهم أحد، ومطمئنين ال يزعجهم خوؼ؛ ألف الطمأنينة مع األمن واالنزعاج 

 مع الخوؼ
 }يَْأتِيَها ِرْزقُػَها َرَغدًا{ يعني واسعاً 

 }ِمْن ُكلّْ َمَكاٍف{ يعني يحمل إليها من البر والبحر



 ك بتكذيب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.}َفَكَفَرْت بِأَنْػُعِم اللَِّو{ قيل: ذل
 وقيل: بإخراجو ىو وأصحابو.

 وقيل: أراد قرية في األمم الماضية على ىذه الصفة :عن األصم.
وقولو تعالى:}فََأَذاقَػَها اللَُّو لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ{ استعار اللباس :لما يظهر عليهم من الهزاؿ، 

 غشيانو لهم، واستعار اإلذاقة :لما يدرؾ من األلم لذوؽ المر.وشحوب اللوف، وكاف كاللباس ل
( ، وىو الصوؼ المخلوط بالدـ، ومنعوا 1قيل: بلغ القحط بهم إلى أف أكلوا القد والعلهز )

من الميرة، وانقطعت عنهم األمطار، وأصابهم الجوع سبع سنين، وقصد أىل مكة الجيوش 
ت، ودعا عليهم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والسرايا من المسلمين، وشن عليهم الغارا

وكاف من دعائو: ))اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنيناً كسني يوسف(( 
 فبلوا بالجو ع حتى أكلوا العظاـ المحرقة، والعهن.

 وثمرة ذلك :
__________ 

 381ص:  5( ػ لساف العرب ج: 1)
العرب في الجاىلية تأكلو في الجدب وفي حديث عكرمة   العلهز وبر يخلط بدماء الحلم كانت

 كاف طعاـ أىل الجاىلية العلهز

(1/141) 

 

جواز منع الكفار من الميرة والطعاـ، و أف يرموا بالمنجنيقات، وسائر أنواع العذاب، وقد فعل 
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذلك مع أىل الطائف، وكذلك قطع النخيل ,واألعناب، 

يب الزروع، وقد منعوا من ذلك فكلموا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في ذلك وتجر 
 فقالوا: ىب الرجاؿ عاديت فما باؿ النساء والصبياف؟ فأذف للنساء في حمل الميرة إليهم.

 ومن ثمراتها :
 جواز الدعاء عليهم بالقحط ونحوه، ويجوز الحمل للميرة على حسب ما يرى اإلماـ.

لقبلة : فقد ورد األثر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنهم ال يمنعوا من ميرة وال وأما أىل ا
 شراب.

قاؿ المؤيد باهلل في اإلفادة ,وحكاه في )شرح اإلبانة( عن الناصر ,واألخوين: إنو يجوز المنع 
 لمصلحة يراىا اإلماـ، وإف الخبر محموؿ على عدـ المصلحة.

 بة للكفار، ومحنة لغيرىم من الصبياف، :كاألمراض.قاؿ الحاكم: و يكوف ذلك عقو 



 قولو تعالى:
 }َفُكُلوا ِممَّا َرزََقُكُم اللَُّو َحبَلالً طَيّْبًا{
 قيل: أراد من الغنائم، وقيل: حبلاًل.

 قيل: أراد ما يلتذ بو، وطيباً ما كسبو :عن أبي مسلم،
 فعلى ىذا يكوف من ثمرة اآلية:

 نساف لو مزية؛ ألنو وصفو بالطيب على ما فسر بو أبو مسلم.حل الغنائم، وأف ما كسبو اإل
 قولو تعالى:

ـَ{ ـَ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ  }ِإنََّما َحرَّ
 إلى آخر المحرمات المذكورة، وقد تقدـ شرح ذلك في سورة البقرة.

 قولو تعالى:
ْفتػَُروا َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب ِإفَّ }َوالَ تَػُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحبلَ  ـٌ لِتػَ ٌؿ َوَىَذا َحَرا

 الَِّذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب الَ يُػْفِلُحوَف{.
بتقولوا، وىذه القراءة الظاىرة، أي : ال تقولوف  -بنصب الكذب  -المعنى :وال تقولوا الكذب

ىذا حراـ، و ذلك إشارة إلى قولهم: }ما الكذب لما تصف ألسنتكم من البهائم ىذا حبلؿ و 
في بطوف ىذه األنعاـ خالصة لذكورنا ومحـر على أزواجنا{ من غير أف تسندوا ذلك الوصف 

 إلى وحي من اهلل.
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بنصب الباء وينتصب -وقيل: ما مصدرية، والمعنى: وال تقولوا ألجل وصف ألسنتكم الكذب 
، وىو مروي عن الحسن، وقرئ -المصدرية  صفة لما -، وقرئ الكذب بالجر -بتصف
 على أنو وقع صفة لؤللسنة. -بضم الكاؼ والذاؿ ورفع الباء-الكذب

أي : الكاذبين من رؤسائكم، أي : تصفو بأنو  -بضم الكاؼ والذاؿ وفتح الباء-وعن يعقوب: 
 حبلؿ وحراـ، ىذا حبلؿ وىذا حراـ، قيل: أراد البحيرة ,والسائبة، والوصيلة,والحاـ.

 وقيل: حللوا وحرموا بخبلؼ أمر اهلل.
 وقيل: جميع ما حللوا وما حرموا بخبلؼ أمر اهلل.

 وقولو تعالى: }لِتَػْفتػَُروا َعَلى اللَِّو{
 أي : لتكذبوا على اهلل،في إضافة التحليل إليو.

 وثمرة ذلك :



 النهي عن التحليل والتحريم بغير حجة من اهلل تعالى، بل من جهة أنفسهم.
اكم: وال خبلؼ أنو كفر، ولعل مراده حيث يكوف في ذلك تحريم ما علم تحليلو قاؿ الح

 ضرورة، أو تحليل ما علم تحريمو ضرورة.
مثاؿ األوؿ: تحريم النكاح والبيع، ومثاؿ الثاني: إباحة الزنا والخمر، فأما لو حـر بلسانو شيئاً 

قدـ الكبلـ عليو عند قولو على نفسو كأف يقوؿ: حرمت على نفسي ىذا الخبز أو الماء فقد ت
 تعالى في سورة المائدة: }الَ ُتَحرُّْموا طَيَّْباِت َما َأَحلَّ اللَُّو َلُكْم{.

 قولو تعالى:
 بَػْعِدَىا }ُثمَّ ِإفَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ تَابُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإفَّ رَبََّك ِمنْ 

 َغُفوٌر رَِحيٌم{.لَ 
 النزوؿ: قيل نزلت في قـو أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا فقبل اهلل توبتهم.

 وثمرة اآلية:
 صحة قبوؿ توبة المرتد، وىذا مذىب جماىير العلماء.

 وقاؿ أحمد بن حنبل: ال تقبل توبتو.
 وقاؿ إسحاؽ: ال تقبل إذا ارتد في الدفعة الثالثة.

 {وقولو تعالى: }ِبَجَهاَلةٍ 
 أي : جاىلين باهلل، وبعقابو، أو غير متدبرين للعاقبة لكوف الشهوة غلبت عليهم.

 وقيل: بداعي الجهل ؛ألنو يدعو إلى القبيح، كما أف العلم يدعو إلى الحسن،
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ففي ذلك داللة على وجوب العلم، ووجوب النظر فيما يفعلو اإلنساف فبل يقدـ على األمور 
 د حصوؿ دواعي الشهوة.ىجوماً، وخصوصاً عن

-في كتابو المسمى بػ )بتحذير األكياس من الباطنية األنجاس( عنو  -رحمو اهلل-روى الشهيد 
: ))من دؽ في الدين نظره جل يـو القيامة خطره(( ويؤيده قولو تعالى في سورة -عليو السبلـ

 اإلسراء: }َوالَ تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم{.
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل يحب البصر النافذ عند مجيء  وفي الحديث عنو

 الشهوات، والعقل الكامل عند نزوؿ الشبهات((.
 وقولو تعالى:}َوَأْصَلُحوا{

 يعني أصلحوا باألعماؿ بعد التوبة؛ ألف حراسة التوبة وسائر األعماؿ شرط في الغفراف.



 قولو تعالى: }َشاِكراً أِلَنْػُعِمِو{
 .-عليو السبلـ-اىيم يعني إبر 

: روي أنو كاف ال يتغدَّ إال مع ضيف فلم يجد ذات يوـٍ ضيفاً فأخر -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
غداه فإذا ىو بفوج من المبلئكة في صورة البشر فدعاىم إلى الطعاـ فخيلوا لو أف بهم جذاماً 

 فقاؿ: اآلف وجبت مؤاكلتكم شكراً هلل على أنو عافاني وابتبلكم،
ىذه داللة :على أف كل نعمة فضل بو اإلنساف على غيره يجب عليو الشكر الختصاصو وفي 

 بما خصو اهلل بو، وأنو ينبغي النظر إلى من ىو دوف؛ ألف ذلك يكوف سبباً في شكر اهلل تعالى.
 وأما المؤاكلة للمجذومين: فقد نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن ذلك.

ـو إلى القصعة وقاؿ: ))كل(( ثم أكل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وروي أنو أخذ بيد مجذ
وقاؿ: ))بسم اهلل، ثقة باهلل، وتوكبلً عليو(( فيكوف ذلك خاصاً في األنبياء؛ ألنهم معصوموف 

 على أف يقولوا أصبنا بسبب المؤاكلة.
 وفي الرواية إليهاـ المبلئكة داللة على جواز التورية.

 قولو تعالى:
َنا نْػَيا َحَسَنًة{}َوآتَػيػْ  ُه ِفي الدُّ

 قيل: أراد النبوة.
 وقيل:الخلة والثناء الحسن حتى ليس أحُد من أىل دين اإلسبلـ إال وىو يتواله.
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(لطاعتو ، وقيل: ذكره في صبلة ىذه األمة، عند قولو: كما 1وقيل: تنوبو اهلل تعالى بذكره )
أف ىذه نعم من اهلل سبحانو يجب على من صليت على إبراىيم، ولهذه الجملة ثمرات وىي: 

 اتفق لو شيء من ذلك أف يشكر عليو.
َنا ِإلَْيَك َأِف اتَِّبْع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم{.  وقولو تعالى:}ُثمَّ َأْوَحيػْ

ُهْم ِمَن اْلَيمّْ َما  قاؿ جار اهلل: ُثمَّ ىهنا فيها من تعظيم رسوؿ اهلل ما في قولو تعالى:}فَػَغِشيػَ
والمعنى وأجل ما أوالؾ من النعم إتباع محمد لك من حيث أنها دلت على تباعد ىذا  َغِشيَػُهْم{

النعت في المرتبة من بين سائر النعوت؛ ألف ثم للبعد، والمراد باإلتباع: في دين اإلسبلـ :عن 
 األصم.

وقيل: من دواـ العبادة والتوحيد، والبراءة من الشرؾ ال جميع شريعتو؛ ألنو قد نسخ بعضها، 
 وإنما اتبع األفضل المفضوؿ لسبق المفضوؿ إلى الحق.



ولقائل أف يقوؿ: يستخرج من ىذا أف الراتب في إمامة الصبلة أحق باإلتباع من األفضل منو 
 لسبقو إلى الحق.

 أما لو جاء اإلماـ األعظم :فقاؿ اإلماـ محمد بن المطهر: والراتب أحق.
اإلماـ األعظم أحق؛ ألف سلطانو فوؽ سلطاف  وقاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة وأصحاب الشافعي :

 : ))ال يـؤ ذو سلطاف في سلطانو((.-عليو السبلـ-الراتب، وقد قاؿ 
 قولو تعالى:

 }ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَّْك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{
 قولو تعالى: }بِاْلِحْكَمِة{

 : أراد بالمقالة المحكمة، وقيل: بالقرآف،قيل
 وقولو تعالى: }َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة{

يعني التي ال يخفى عليهم أنك تنصحهم بها، وتريد نفعهم، ويجوز أف يريد بالقرآف، أي : 
 ادعهم بالقرآف، الذي ىو حكمة وموعظة، :ذكره جار اهلل.

وجادلهم بالتي ىي أحسن (قيل أراد أحسن الحجج وقيل: بالرفق والقوؿ اللين وقولو تعالى ) 
 وأثبتها وأظهرىا وقيل بالرفق واللين من غير فضاضة، وال تعنيف.

__________ 
 عن قتادة643ص  2( ػ ىكذا ذكره في الكشاؼ ج 1)
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 وقيل: اعرض عن أذاىم لكن نسخ ىذا بآية السيف.
 وثمراتها :

 وجوب الدعاء إلى الدين،
 لزـو األمر بالمعروؼ، والنهي عن المنكر.فدلت :على 

 وتدؿ أنو يجب البداية بالقوؿ اللين، وال يجوز أف يبدأ بالخشن.
وتدؿ على لزـو إزاحة الشبهة بالمحاجة في الدين، ويلـز في ىذا أف يكوف اآلمر عالماً أف ما 

، وسائر الشروط يأمر بو معروفاً، وما ينهى عنو قبيحاً، وأف يعلم كل الشبو التي مع المخالف
 مأخوذة من غير ىذه اآلية.

 قولو تعالى:
ٌر ِللصَّاِبرِيَن، َواْصِبْر َومَ  ُرَؾ ِإالَّ }َوِإْف َعاقَػْبُتْم فَػَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِو َولَِئْن َصبَػْرُتْم َلُهَو َخيػْ ا َصبػْ



مَّا َيْمُكُروَف، ِإفَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن اتػََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم بِاللَِّو َوالَ َتْحَزْف َعَلْيِهْم َوالَ َتُك ِفي َضْيٍق مِ 
 ُمْحِسُنوَف{.

النزوؿ: قاؿ في الكشاؼ: روي أف المشركين مثلوا بالمسلمين يـو أحد بقروا بطونهم، وقطعوا 
ليو مذاكيرىم ما تركوا أحداً غير ممثوؿ بو، إال حنظلة بن الراىب، فوقف رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

وآلو وسلم على حمزة وقد مثل بو، وروي فرآه مبقور البطن فقاؿ: ))أما والذي أحلف بو لئن 
 أظفرني اهلل بهم ألمثلن بسبعين مكانك(( فنزلت، فكفر عن يمينو، وكف عما أراده.

قاؿ جار اهلل: وال خبلؼ في تحريم المثلة، وقد وردت األخبار بالنهي عنها، حتى بالكلب 
 العقور.
لتهذيب: عن الشعبي ,وقتادة، وعطاء بن يسار : نزلت في قتلى أحد، وأف المسلمين وفي ا

 قالوا: إف ظفرنا بهم لنمثلن بهم كما مثلوا بنا.
وقيل: في كل من ظلم بغصب أو نحوه، فإنما يجازى بمثل ما عمل بو، :عن مجاىد ,وابن 

 سيرين، وإبراىيم، والثوري.
 ثمرات اآلية أحكاـ:

قصاص بما يساوي، وذلك أف يأخذ اليمين من العينين أو األذنين باليمين ونحو األوؿ: ثبوت ال
 ذلك.
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فأما لو كاف البادئ بالقتل قد مثل بمن قتلو :فظاىر اآلية يدؿ على أف ولي المقتوؿ يفعل 
( ، من قتل غيره أو 1بالفاعل كما فعل، وىذا قوؿ الشافعي وحصلو أبوطالب من قوؿ الهادي )

فعل بو مثل ما فعل، واحتجوا بهذه اآلية، وبقولو تعالى في سورة البقرة: }َفَمِن اْعَتَدى  جرحو
َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{ وبقولو تعالى في سورة المائدة :}َواْلُجُروَح 

 ِقَصاٌص{.
 وقالوا: وألف القصاص يوضع للتشفي ،

د باهلل ,وأبوحنيفة وأصحابو, وحصلو أبوطالب أيضاً :أنو ال قود إال بالسيف، والذي ذكره المؤي
لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال قود إال بالسيف(( وقياساً على ما لو قتلو بالسم، وبأف 

 المثلة منهي عنها.
عين الثاني: أف من أتلف على غيره شيء من ذوات القيم فإف الواجب القيمة؛ ألف مماثلة ال

 تعذر، :وىذا قوؿ األكثر، وقد يحكى اإلجماع.



 وعن شريح والحسن، وعطاء والعنبري: ذوات القيم تضمن بأمثالها.
ٌر لِلصَّاِبرِيَن{.  الثالث: أف العفو أفضل لقولو تعالى: }َولَِئْن َصبَػْرُتْم َلُهَو َخيػْ
))إف العبد إذا ظلم  قاؿ في التهذيب: وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ :

ولم ينتصر ولم يكن من ينتصر لو رفع طرفو إلى السماء ناداه اهلل عبدي أنا استنصر لك عاجبًل 
 وآجبًل((.

 وقولو تعالى: }َوالَ َتْحَزْف َعَلْيِهْم{
 قيل: على القتلى من المؤمنين، وذلك لما ينالوف من الفوز بالشهادة.

 تَْأَس َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِيَن{. وقيل: على الكافرين مثل قولو: }َفبلَ 
 وفي ذلك داللة على حسن الصبر.

__________ 
( ػ قاؿ في البياف : مسألة من قطع يد غيره أو رجلو أو نحوىا ثم سرى ذلك إلى تلف 1)

النفس فعلى قوؿ الهادي وقوؿ للشافعي أنو يفعل بو مثل ما فعل فإف مات وإالَّ قتل تمت ومثلو 
 تمتفي البحر 
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وعن ىـر بن حباف أنو قيل لو حين احتضر: أوص، فقاؿ: إنما الوصية من الماؿ وال ماؿ لي. 
أوصيكم بخواتم سورة النحل، وقد يقاؿ: إف اآلية منسوخة بآية السيف، وقيل: ال نسخ، 

 والمراد الصبر على األذى.
 و، فلو الحمد كثيرًا، بكرة وأصيبلً .تم الجزء الثاني بحمد اهلل تعالى ومنو وكرمو، وفضلو وامتنان

 
 سورة اإلسراء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ـِ  ِإَلى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي  قولو تعالى:}ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيبلً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَرا

 بَارَْكَنا َحْوَلُو{.
 ثمرة ذلك:

ى جعل لو خاصية من بين سائر المساجد، ووصفو بالبركة لما فضيلة المسجد األقصى؛ ألنو تعال
، ومهبط -عليو السبلـ-حوليو، وأراد بالبركة في أمر الدين؛ ألنو متعبد األنبياء من وقت موسى 

 الوحي، وأمر الدنيا؛ ألنو مخصوص باألنهار والثمار.



 أبي طالب. واختلف في الموضع الذي أسري منو فقيل: الحجر، وقيل: بيت أـ ىانئ بنت
 قاؿ جار اهلل: والمراد بالمسجد الحراـ :الحـر إلحاطتو بالمسجد.

وعن ابن عباس: الحـر كلو مسجد، وقد تقدـ ذكر الخبلؼ في المسجد الحراـ المختص 
 بفضيلة الصبلة.

قيل: كاف اإلسراء قبل الهجرة بسنة، وقيل: قبل المبعث، وكاف ممن صدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
لذلك سمي الصديق، وفي ذلك داللة على فضيلة  -رضي اهلل عنو-سلم أبو بكر عليو وآلو و 
 ألبي بكر.

 قولو تعالى:
 }ِإنَُّو َكاَف َعْبداَ َشُكورًا{

 قيل: أراد نوحاً ؛ألنو المتقدـ ذكره.
( ))إذا أكل قاؿ: الحمد اهلل الذي أطعمني ولو شاء 1قيل: كاف صلى اهلل عليو وسلم )

اؿ الحمد اهلل الذي سقاني ولو شاء ألضماني، وإذا اكتسى قاؿ الحمد ألجاعني، وإذا شرب ق
هلل الذي كساني ولو شاء أعراني، وإذا احتذى قاؿ: الحمد هلل الذي حذاني ولو شاء أحفاني، 

 وإذا قضى الحاجة قاؿ: الحمد اهلل الذي أخرج عني أذاه في عافية ولو شاء حبسو((.
__________ 

 السبلـ( ػ يعني نوحاً عليو 1)
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 وروي أنو كاف إذا أراد اإلفطار عرض طعامو على من آمن بو، فإف وجد محتاجاً آثره بو.
 وقيل: أراد موسى صلى اهلل عليو وسلم ؛ ألنو قد جرى ذكره.

 وقيل: محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألنو افتتح السورة باسمو، والوجو ىو األوؿ.
 قولو تعالى:
 َساُف بِالشَّرّْ ُدَعاَءُه بِاْلَخْيِر وََكاَف اإِلنَساُف َعُجواًل{}َوَيدُْع اإِلن

 في معنى ىذا وجوه:
األوؿ: مروي عن ابن عباس ,وقتادة، ومجاىد واألصم، وأبي علي: أف المراد أف اإلنساف حالو 

غضبة يدعو على نفسو ,وولده بالشر، كما يدعو لنفسو وولده بالخير حاؿ سكونو من الغضب، 
: اللهم ىب لي النعم من األوالد واألمواؿ، ونحو ذلك، وحاؿ الغضب يلعن ولده ويدعو فيقوؿ

 اهلل بإصابتو، ولو استجاب اهلل سبحانو ألىلكو، ولكنو تعالى ال يستجيب ذلك.



الثاني: أف المعنى :أف يستعجل النفع القريب فيطلب ما يتعجل االنتفاع بو، وإف كاف شراً لو، 
 َكاَف اإِلنَساُف َعُجواًل{.ولهذا قاؿ تعالى: }وَ 

الثالث: أف ىذا في استعجاؿ الكفار بالعذاب استعجاؿ جحود نظيره: }اللَُّهمَّ ِإْف َكاَف َىَذا ُىَو 
َنا ِحَجارًَة ِمَن السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َألِيٍم{, ومثل قولو تعالى:  اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَؾ فََأْمِطْر َعَليػْ

 ِجُلوَنَك بِالسَّيَّْئِة قَػْبَل اْلَحَسَنِة{: عن أبي مسلم.}َوَيْستَػعْ 
قاؿ في الكشاؼ: وروي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم دفع إلى سودة بنت زمعة أسيرًا فكاف 

يئن بالليل فقالت: مالك تئن؟ فشكى ألم القيد ، فأرخت من كتافة فلما نامت أخرج يده 
 عليو وآلو وسلم فأعلم بشأنو فقاؿ: ))اللهم اقطع وىرب، فلما أصبح دعا بو النبي صلى اهلل

يديها(( فرفعت سودة يديها توقع اإلجابة أف يقطع اهلل يديها، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
))إني سألت اهلل تعالى أف يجعل لعنتي ودعائي ػ على من ال يستحق من أىلي ػ رحمة؛ ألني بشر 

 ديها.أغضب كما يغضب البشر(( فلترد سودة ي
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وعن ابن عباس: ىو النضر بن الحارث قاؿ: }اللَُّهمَّ ِإْف َكاَف َىَذا ُىَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَؾ{ اآلية، 
 فأجيب لو فضربت عنقو صبرًا، ىكذا في الكشاؼ،

 وثمرة اآلية:
 النهي عن الدعاء بما ال مصلحة فيو، وإصداره حاؿ الغضب من غير نظر.

 قولو تعالى:
َعَث َرُسواًل{ }َوالَ  بِيَن َحتَّى نَػبػْ  َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ

 المعنى ال يأثم أحد بإثم غيره، وىذا في أحكاـ اآلخرة.
وأما أحكاـ الدنيا فقد يكوف إثم اإلنساف متعدياً إلى غيره نحو أطفاؿ الكافر ال يصلى عليهم، 

وال يرثوف من مسلم، ونحو ذلك، وكذلك فعل اإلنساف قد وال يدفنوف في مقابر المسلمين، 
 يتعدى ضمانو إلى الغير، كما يحملو العاقلة.

 وقولو:
َعَث َرُسواًل{ بِيَن َحتَّى نَػبػْ  }َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ

 يعني: بما دلت عليو األدلة السمعية ال العقلية.
 وثمرة ذلك:

، أو ترؾ واجباً قبل ] أف[ يعلم وجوبو فبل أف من ارتكب محرماً شرعياً قبل] أف[ يعلم بتحريمو



 شيء عليو، ولكن ىذا إذا لم يتمكن من السؤاؿ،
 وقد اختلف العلماء فيمن ترؾ الصبلة بعد إسبلمو ولم يعلم بوجوبها عليو،

فقاؿ ـ ]المؤيد باهلل[: يلـز القضاء، وليس في اآلية داللة على ترؾ القضاء، إنما دلت على 
 بين أىل الذمة في دار الحرب أو دار اإلسبلـ. سقوط اإلثم، وال فرؽ

وقاؿ أبو حنيفة وأبو طالب: يلـز إف أسلم في دار اإلسبلـ ال إف أسلم في دار الحرب؛ ألف في 
 دار اإلسبلـ ما ينبو على النظر من األذاف، وسائر أعبلـ الدين، فقد أتى من جهة نفسو.

ا لم يعلم، سواء كاف في دار الحرب أو دار ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: ال تجب مهم
 اإلسبلـ، وتكوف اآلية دليبلً على عدـ الوجوب، واالستدالؿ بها محتمل.

 قولو تعالى:
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ُلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحدُ  ا َأْو ِكبَلُىَما ُىمَ }َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً ِإمَّا يَػبػْ
َهْرُىَما َوُقْل َلُهَما قَػْوالً َكرِيماً، َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّ  ْحَمِة َوُقْل َفبلَ تَػُقْل َلُهَما ُأؼٍّ َوالَ تَػنػْ

 رَّبّْ اْرَحْمُهَما َكَما رَبػََّياِني َصِغيرًا{.
 وثمرة ىذه اآلية الكريمة:
 ، وقد أكد اهلل تعالى حق الوالدين من وجوه.لزـو القياـ بحق الوالدين

منها:أنو تعالى أمر بذلك قضاء مجزوماً فقاؿ تعالى: }َوَقَضى رَبَُّك{ وفي قراءة بعض أوالد 
 معاذ: وقضى ربك بجر الباء من ربك، وقرئ ووصى ربك، وقرئ وأوصى ربك، وىي أحادية.

 و بو.ومنها :أنو تعالى قرف األمر بحقهما باألمر بحقو، وشفع
 ومنها :أنو تعالى ضيق األمر بحقهما، ولم يسقطو في حاؿ، وال رخص فيو بأدنى كلمة.

ومنها: إلزاـ القياـ بحق اهلل في حاؿ ينتهي اإلنساف فيها إلى حاؿ الضجر، وضيق الخاطر من 
 بلوغهم الكبر، وانتهائهما إلى حالة ينفر عنهما.

{.ومنها : نهيو عن أدنى قوؿ يؤذيهما، فقاؿ تعا  لى: }َفبلَ تَػُقْل َلُهَما ُأؼٍّ
 ( بهما وال يضجر؛ ألف المتبـر يكثر األؼ.1قاؿ أبو علي ,وأبو مسلم: يعني ال يتبـر )

 وعن ابن عباس: كلمة كراىة، وقيل: الكبلـ الرديء الغليظ :ف مقاتل.
 وقيل: ال يقل لنتنهما أؼ .

قذرىما، وأمطو عنهما كما كانا قاؿ مجاىد: إف بلغ من الكبر حالة يبوالف ويتغوطاف فبل ت
 يميطاف عنك صغيرا.



َهْرُىَما{  وقولو تعالى: }َوالَ تَػنػْ
 يعني ال تزجرىما

 }َوُقْل َلُهَما قَػْوالً َكرِيمًا{ أي حسناً وقيل: يكرمهما بو:عن أبي علي.
 وقيل: كقوؿ العبد المذنب للسيد:عن ابن المسيب.

يا أمو، :عن عطاء، كما قاؿ إبراىيم صلى اهلل عليو وقيل: ال تكنّْهما وال تسمهما وقل: يا أبة 
 وسلم ألبيو: يا أبة مع كفره.

__________ 
 20ص:  1( ػ مختار الصحاح ج: 1)

 بـر بو من باب طرب و تبـر بو أي سئمو و أبرمو أملو وأضجره وأبـر الشيء أحكمو تمت.
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الجفاء وسوء األدب، وعادة الدعار : ألف دعاءىما باسمهما: من  -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 : نحلني أبو بكر كذا.-رضي اهلل عنها-قاؿ: وال بأس بو من غير وجهو، كما قالت عائشة 

 وقولو تعالى: }َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّْحَمِة{
 فيو وجهاف:

احك للمؤمنين أحدىما: واخفض لهما جناح الذليل أو الذلوؿ كما قاؿ تعالى: } واخفض جن
 {، وأضاؼ الجناح إلى الذؿ كما أضيف حاتم إلى الجود.

 والثاني: أنو تعالى جعل للذؿ لهما جناحاً استعارة،
 ( ، فإنو جعل للشماؿ يداً حيث قاؿ:1وقد جاء مثل ىذا في كبلـ لبيد )

 وغداة ريح قد نشقت وقرة
 

 إذ أصبحت بيد الشماؿ زمامها
 

 و الطير بخفض جناحو إذا ذؿ .والمعنى ترؾ الترفع كما يترك
 وقولو تعالى:}َوُقْل رَّبّْ اْرَحْمُهَما{

 المعنى وادع اهلل أف يرحمهما.
قاؿ الحاكم: ىذا إذا كانا مؤمنين ال إف كانا كافرين، لقولو تعالى في سورة براءة:}َما َكاَف لِلنَِّبيّْ 

 َلْو َكانُوا ُأْوِلي قُػْرَبى{.َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْف َيْستَػْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكيَن وَ 



قاؿ جار اهلل: وإذا كانا كافرين: فلو أف يسترحم لهما بشرط اإليماف، و أف يدعو اهلل لهما 
 بالهداية واإلرشاد.

 ومن الناس من قاؿ: كاف الدعاء إلى الكفار جائزاً ، ثم نسخ.
__________ 

 ( ػ للبيد العامري وقبلو1)
 عل منها حين ىب نيامهابادرت حاجتها الدجاج بسحرة ال

 وغداة ريح قد وزعت وقرة اذ اصبحت بيد الشماؿ زمامها
وىو لبي بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أدرؾ اإلسبلـ وىو من المؤلفة قلوبهم وسكن 

ىػ وباب اإلستشهاد حيث جعل للشماؿ يداً على سبيل االستعارة كما  41الكوفة وتوفي سنة 
 في جناح الذؿ تمت .
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وسئل ابن عيينة عن الصدقة عن الميت فقاؿ: كل ذلك واصل إليو، وال شيئ أنفع لو من 
االستغفار، ولو كاف شيء أفضل منو ألمر بو في األبوين؛ وقد قالت الفقهاء: ال يذىب بأبيو إلى 

ها، وىذا الِبيعة، وإذا بعث إليو ليحملو منها فعل، وال يناولو الخمر، ويأخذ اإلناء منو إذا شرب
 يشبو تمكين الذمي المأكوؿ في شهر رمضاف إف جعلناه فعبلً محظورًا.

 وعن أبي يوسف: إذا أمره أف يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد.
وعن حذيفة أنو استأذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في قتل أبيو وىو في صف 

 المشركين، فقاؿ: ))دعو يليو غيرؾ((.
 ضيل بن عياض :عن بر الوالدين فقاؿ: أالَّ يقـو إلى خدمتهما عن كسل.وسئل الف

وسئل بعضهم فقاؿ: أال ترفع صوتك عليهما، وال تنظر شزراً إليهما، وال يريا منك مخالفة في 
ظاىر وال باطن، واف ترحم عليهما ما عاشا، وتدعو لهما إذا ماتا، وتقـو بحق أودَّائهما من 

 بعدىما.
اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف من أبر البر أف يصل الرجل أىل ود أبيو(( تم كبلـ  وعن النبي صلى

 جار اهلل.
وقد ذكر اإلماـ يحيى وأصحاب الشافعي: أنو يكره أف يستأجر الرجل أباه، وقد ورد عنو صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يـؤ الرجل أباه(( .
 وللوالد أحكاـ شرعية جعلت لحرمتو مع ما ذكر:



 ىي: أنو ال يقاد بولده، وال يقطع إف سرقو.و 
 وفي حده إذا قذفو الخبلؼ:

 فعند الهادي ,والقاسم, واألوزاعي : يحد؛ ألف الحد حق هلل.
وعند أبي حنيفة وأصحابو ,والشافعي : ال يحد كما ال يقطع وال يقاد، وإذا وطئ األب جارية 

 اؽ على نفسو إف غاب الولد.ابنو فبل حد، ويستهلكها إف علقت، ولو والية في اإلنف
قاؿ جار اهلل: وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))رضا اهلل في رضا الوالدين، 

 وسخطو في سخطهما((.
وروي: ))يفعل البار ما شاء أف يفعلو فلن يدخل النار، ويفعل العاؽ ما شاء أف يفعلو فلن يدخل 

 الجنة((.
 يموت ميتة سوء .وعن سعيد بن المسيب: إف البار ال 
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وقاؿ رجل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :إف أبوي بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا 
مني في الصغر، فهل قضيتهما؟ قاؿ: ))ال، فإنهما كانا يفعبلف ذلك وىما يحباف بقاءؾ، وأنت 

 ر وترغيبات يطوؿ ذكرىا.تفعل ذلك وأنت تحب موتهما(( وىذا باب واسع، وفيو أخبار وآثا
اللهم إني أتضرع إليك بذاتك العظمى، وأسمائك الحسنى، أف تصلي على محمد صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم، وأف تغفر لوالدي، وتجزيهما عني أفضل الجزاء، اللهم إني استغفرؾ لهما، 

 وأسألك أف ترحمهما، بجودؾ وكرمك يا أرحم الراحمين.
 قولو تعالى:
ْر تَػْبِذيرًا، ِإفَّ اْلُمَبذّْرِيَن َكانُوا ِإْخَواَف }َوآِت َذا ا ْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالَ تُػَبذّْ

ُهُم ابِْتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَّْك تَػْرُجو  َلُهْم َىا فَػُقْل الشََّياِطيِن وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلَربِّْو َكُفورًا، َوِإمَّا تُػْعِرَضنَّ َعنػْ
 ْحُسورًا{قَػْوالً َمْيُسورًا، َوالَ َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوماً مَ 

 ىذه الجملة قد تضمنت أمراً ونهياً، فاألوامر أربعة:
ا تقدـ من قولو تعالى: }َوَقَضى األوؿ: قولو تعالى: }َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو{ وىذه عطف على م

 رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً{
 وقد اختلف المفسروف في القربى الذي أراد:

فعن ابن عباس, والحسن : أنو أراد قرابة اإلنساف أمر اهلل تعالى بصلتهم .وحقهم: صلتهم 
رة، والمؤالفة على السراء والضراء، والمعاضدة، سواء كانوا بالموادة ,والزيارة,وحسن المعاش



 محاـر أـ ال، :ىكذا ذكر جار اهلل.
 وأما اإلنفاؽ:

فعند األئمة يجب نفقة الفقير على قريبو الوارث لو بالنسب لهذه اآلية، ولقولو تعالى في سورة 
 البقرة: }َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك{.
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ي: ال تجب النفقة إال على الولد والوالدين، وعند الحنفية يجب على الغني إنفاؽ وقاؿ الشافع
 الفقير من األرحاـ العاجز عن التكسب.

قاؿ في مسالك األبرار باإلسناد إلى جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف 
اقطع من قطعني(( فسره الرحم معلقة بالعرش لها لساف ذلق تقوؿ: اللهم صل من وصلني و 

الحاكم :بأف ذلك على سبيل التمثيل، قاؿ: ويحتمل أنو تعالى يخلق خلقاً يقوؿ ذلك كما روي 
 أنو يجاء يـو القيامة بالموت على صورة كبش فيذبح.

 قاؿ: وصلة الرحم :قد تكوف بالنفقة والمواالة.
يو وآلو وسلم :عن علي بن وقيل: إف القرابة الذي أراد اهلل تعالى ىم قرابتو صلى اهلل عل

الحسين. وروى الُسدّْي: أف علي بن الحسين قاؿ لرجل من أىل الشاـ ممن بعث بو عبيد اهلل 
بن زياد إلى يزيد: أقرأت القرآف؟ قاؿ: نعم، قاؿ: أفما قرأت فآت ذي القربى حقو؟ قاؿ: وأنتم 

 القرابة الذين أمر اهلل تعالى أف يؤتى حقو؟ قاؿ: نعم.
: قيل :إف األوؿ أولى؛ التصالو باألبوين، وحقوؽ قرابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو قاؿ الحاكم

 وآلو وسلم ىي المواالة، والموادة, والتعظيم.
وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أولى رجبلً من بني عبد المطلب معروفاً ولم 

 يقدر على مكافئتو كافأتو عنو يـو القيامة((.
اهلل عليو وآلو وسلم: ))ادخرت شفاعتي لثبلثة من أمتي: رجل أحب أىل بيتي...إلى  وعنو صلى

 آخر الخبر((.
 األمر الثاني: ما أمر بو تعالى من إيتاء المسكين حقو.
 والثالث: ما أمر بو تعالى من إيتاء ابن السبيل حقو .

 يفة .والمسكين: الذي ال شيء لو، وىو أضعف من الفقير عند األئمة ,وأبي حن
 وقاؿ الشافعي : الفقير أضعف.

 وابن السبيل: المسافر المنقطع عن مالو.



وقيل: المسكين: السائل. وابن السبيل: الضيف: وحقهما ما يجب من دفع الخلة عنهما، 
ولهما حق في الصدقة، ومن حقوقهما اإليناس بالمودة، والمخاللة، وقد جاء في الحديث: 

 .))وخالط أىل الذلة والمسكنة((
 األمر الرابع: القوؿ الميسور عند اإلعراض.
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وقد اختلف في تفسير ذلك فقيل: المعنى وإما تعرض عنهم أي : بترؾ عطائهم لفقد رزؽ من 
ربك ترجوه}فَػُقْل َلُهْم قَػْوالً َمْيُسورًا{ أي : سهبلً ليناً، أو عدىم عدة جميلة، وأراد بالرحمة 

؛ ألف فاقد الرزؽ مبتٍغ لو، فكاف الفقد سبب االبتغاء، واالبتغاء الرزؽ، وأراد باالبتغاء الفقد
 مسبب عنو، فوضع المسبب موضع السبب.

وأراد باإلعراض :عدـ اإلعطاء ال اإلعراض بالوجو فكنَّى باإلعراض عن عدـ اإلعطاء؛ ألف 
{ بجواب الشرط الذي ال يعطي يعرض بوجهو، ويجوز أف يتعلق قولو: }ابِْتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبّْكَ 
 مقدماً عليو، بمعنى أف القوؿ اللين والوعد الجميل ابتغاء الرحمة من اهلل.

 قيل: يقوؿ :رزقنا اهلل وإياكم من فضلو.
 أف اهلل تعالى يسر عليهم. -بمعنى  -والميسور: 

:أعطاه، وإف لم يكن عنده  -وعنده شيء  -وروي: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا سئل 
 قاؿ: ))سيرزقنا اهلل وإياكم((. شيء

 وقيل: يعرض عنو خشية اإلنفاؽ في المعصية، فيبتغي رحمة من ربك ترجوىا لو بالتوبة،
 وىذا يفيد إجابة السائل، فإف تعذر فيرد بالقوؿ الجميل.

وينبغي اإلعراض عن إعطائو: إف عرؼ أنو ينفقو في المعصية، ومحبَة أف يرحمو اهلل بالتوبة عن 
 خطيئتو.

:أنها نزلت في مهجع ، وببلؿ ، وصهيب ، وسالم ، وخباب كانوا -في سبب نزولها -وقيل 
يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ما يحتاجوف إليو، فيعرض عنهم حتى نزؿ قولو 

 تعالى: }فَػُقْل َلُهْم قَػْوالً َمْيُسورًا{ وكاف يقوؿ: يرزقنا اهلل وإياكم.
 وأما النهي:
 أمور: فذلك ثبلثة

ْر تَػْبِذيرًا{  قولو تعالى: }َوالَ تُػَبذّْ
والتبذير :ىو إنفاؽ الماؿ في غير حقو من سرؼ في معصية ,أو رياء، أو طلب تفاخر، ويدخل 



في ذلك الرشا، وما تعطى المغنية ,والنائحة، كانت الجاىلية تنحر إبلها في الميسر، وتنفق 
 ىا.الماؿ في الفخر والسمعة، وتذكر ذلك في أشعار 

 وعن مجاىد: لو أنفق مداً في باطل كاف تبذيرًا، وقاؿ: ال سرؼ في الخير وإف أكثر.
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وعن ابن عمر: مر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بسعد وىو يتوضأ فقاؿ: ))ما ىذا 
 السرؼ يا سعد((؟ قاؿ: أو في الوضوء سرؼ؟ قاؿ: ))نعم، وإف كنت على نهٍر جار((.

المنهيات: الشح، وذلك المراد بقولو تعالى: }َوالَ َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك{ الثاني من 
 وىذا كناية عن البخل.

والثالث: يتعلق بقولو تعالى: }َوالَ تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط{ وىذا نهي عن اإلسراؼ، وأف الواجب 
 اج الواجب من الماؿ.: يطلق على ترؾ إخر -في الشرع  -االقتصاد، والبخل 

وعن جابر: بينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاعد بين أصحابو إذ جاء صبي فقاؿ: يا 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليك إف أمي تستكسيك درعاً، ولم يكن عنده غير قميصو، فقاؿ: ))من 

كسيك الدرع ساعة إلى ساعة تظهر فعد إلينا(( فذىب إلى أمو فقالت لو قل لو: إف أمي تست
الذي عليك، فدخل داره ونزع قميصو وأعطاه، وقعد عرياناً، و أذف ببلؿ وانتظروا فلم يخرج 
إلى الصبلة، فدخل بعضهم فرآه عرياناً فنزؿ: }َواَل َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوالَ تَػْبُسْطَها  

ل في البسط المنهي عنو أف يبسط الفقير جملة من ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوماً َمْحُسورًا{ ويدخ
الماؿ في أصناؼ المبلذ مع حاجتو إلى الكسوة، أو سد خلة عولو، ونحو ذلك، والخطاب 
وإف كاف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيما ذكر فالمعنى غيره، وذلك أدعى ألجل 

 اإلقتداء بو.
 قولو تعالى:

َلُهْم َكاَف ِخْطئاً َكِبيرًا، َواَل تَػْقَربُوا }َوالَ تَػْقتُػُلوا َأْواَلدَكُ  ْم َخْشَيَة ِإْمبَلٍؽ َنْحُن نَػْرزُقُػُهْم َوِإيَّاُكْم ِإفَّ قَػتػْ
ـَ اللَُّو ِإالَّ بِاْلَحقّْ َوَمنْ  اً  قُِتَل َمْظُلومالزَّْنى ِإنَُّو َكاَف فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيبًل، َوالَ تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ

 فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّْو ُسْلطَاناً َفبلَ ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّو َكاَف َمنُصورًا{
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ىذا عطف على ما تقدـ من قولو تعالى: }َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه{ وقد تضمن ىذا 
قر؛ ألف الجاىلية كانوا يئدوف البنات الكبلـ النهي عن قتل األوالد خشية اإلمبلؽ :وىو الف

 خشية الفاقة، وخشية نكاحها غير الكفء.
 قاؿ الحاكم: ويدخل في ىذا قتل األجنة في البطن باألدوية.

وفي اآلية: داللة على كبر ىذه الخطيئة، والنهي عن الزنا، وذلك معلـو تحريمو، ضرورة من 
 ك أيضاً معلـو تحريمو.الدين، والنهي عن قتل النفس التي حـر اهلل، وذل

 وقولو تعالى: }ِإالَّ بِاْلَحقّْ{
خصلة تبيح القتل؛ وذلك نحو ما ورد في الحديث: ))ال يحل دـ امرئ  -سبب  -يعني : 

مسلم إال بإحدى ثبلث: كفر بعد إيماف، وزنى بعد إحصاف، وقتل نفس بغير حق(( ففي ىذه 
ي على اإلماـ، ونحو ذلك مما حصل فيو األشياء ليست بمحرمة، وكذلك القتل مدافعة، والبغ

 دليل اإلباحة.
 وقولو تعالى:}فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّْو ُسْلطَانًا{

 وذلك الولي : ىو الوارث.
وبياف السلطاف : ما ورد في الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قتل لو قتيل فأىلو 

دية((. واستدؿ أبو حنيفة بهذه : على أنو يقتل بين خيرتين إف شاءوا قتلوا وإف شاءوا أخذوا ال
}  الحر بالعبد، وىذا محتمل . وإف دخل في العمـو فهو مخصص بقولو تعالى:}اْلُحرُّ بِاْلُحرّْ

 وقولو تعالى:}َفبلَ ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِل{ في ذلك وجوه للمفسرين:
يقتل الجماعة بالواحد، كما   األوؿ: أنو راجع إلى الولي، بمعنى أنو ال يقتل غير القاتل، وال

 كانت الجاىلية تفعل.
 وقيل: ال يمثل بالقاتل.

 وقيل: نزلت في أىل مكة، كانوا يقتلوف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
 وقيل: إف ىذا راجع إلى القاتل الذي ىو الظالم.

 وقيل: ال يسرؼ في القتل بأف يقتل برجل ليس بولي لو.
 نَُّو َكاَف َمنُصورًا{وقولو تعالى:}إِ 

 يعني الولي، وذلك بما جعل لو من الوالية في القصاص، أو أخذ الدية.
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 ( المقتوؿ ظلماً نصرتو في الدنيا القصاص وفي اآلخرة الثواب.1وقيل: إلى )
 قولو تعالى:

ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف }َوالَ تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّى يَػبػْ  ُلَغ َأُشدَّ
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبًل، وَ  الَ تَػْقُف َمْسُئواًل، َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيػْ

 اْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل{َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر وَ 
ىذا النهي :معطوؼ على ما تقدـ من المنهيات، وخص اليتيم بالذكر ,وإف كاف ماؿ البالغ 
 حراماً؛ ألف الطمع فيو أكبر، فكذا النهي عن أخذ مالو، واليتيم : الطفل الذي ال أب لو.

 ُن{وقولو تعالى:}ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحسَ 
وذلك تنميتو وحفظو، وزراعة أرضو، والتجارة في مالو، وفي ىذا داللة على جواز االتجار بمالو، 

وعلى ىذا الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ابتغوا في أمواؿ اليتامى، ال تأكلها 
 الصدقة((.

 وعن ابن أبي ليلى: ال يجوز االتجار في ماؿ اليتيم.
ؿ: ليس في اآلية اشتراط الوالية، بل ذلك عاـ، فيلـز من ذلك أف ولهذا تكميل وىو أف يقا

في   -لكل أحد أف يتصرؼ في ماؿ اليتيم بما ىو األحسن، كما ذكر أبو مضر، وعلي خليل 
: أف من زرع أرض اليتيم لمنفعة اليتيم: جاز ,وإف لم يكن بأمر القاضي  -كبلـ المؤيد باهلل 

 ذلك اللقطة فإنو يعتبر في أخذىا والية من إماـ أو قاض؟,والوصي، ويقولوف ىذا حفظ، فيشبو 
ولعل الجواب أف يقاؿ : قولو تعالى:}ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{ :لم يفرؽ بين األجنبي والولي، 

فخرج األجنبي بالقياس على المعاوضة، وقد نص المؤيد باهلل أف العم ال يبيع ماؿ ابن أخيو، 
 بألف لم يصح، وذلك إجماع. ولو باع ما يساوي درىماً 

ُه{ ُلَغ َأُشدَّ  وقولو تعالى: }َحتَّى يَػبػْ
__________ 

 ( ػ األولى حذؼ إلى تمت.1)
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 قيل: األشد :أف يدرؾ بسبب من أسباب اإلدراؾ، ويكوف عاقبلً فبذلك يخرج عن اسم اليتيم.
 ة على األيتاـ وغيرىم، عن أبي علي.وقولو تعالى: }َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد{ قيل: أراد بالعهد الوصي

 وقيل: كل ما أوجبو اهلل تعالى فهو عهد.
 وقيل: األيماف والنذور، وقيل: العهود بين الناس.



 وقولو تعالى: }ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئواًل{
.  قيل: المراد مسئوال عنو للجزاء فيم نقص، فحذؼ ألنو مفهـو

يسأؿ العهد ِلَم نقضت كما تسأؿ الموءودة بأي ذنب  وقيل: إف المراد صاحب العهد. وقيل:
 قتلت، وفي ىذا تبكيت للناقض.

 وقولو تعالى: }َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم{
ىذا أمر بإيفاء الحق الواجب مما يكاؿ أو يوزف بأف يؤديو من ىو عليو على الكماؿ، وىذا 

حتياط، وقد جاء في الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو شرى سراويل فلما مواضع اال
 نقد الثمن قاؿ للوزاف: ))زف وأرجح((.

 ما قضى أحداً إال وزاده، -عليو السبلـ-وروي أنو 
وإف كاف االحتياط حسناً في تيقن الوفاء الذي أوجبو اهلل تعالى كاف االحتياط أولى في وجوب 

افل مع الشك في رضاء صاحب الحق ببقائو، وقد رأيت من الفضبلء العلماء الرد، فبل يتغ
العاملين من يخرج على نفسو في سرعة قضاء ما يستقرض خشية أف يكوف المقرض ال يرضى 

 إال بالقضاء، والمراد باإليفاء الكيل والوزف على التماـ.
 ج.وقولو:}بِاْلِقْسطَاِس{ قيل: ىو الميزاف صغر أو كبر عن الزجا 

 وقيل: القباف: عن الحسن.
وقيل: القسطاس العدؿ بالرومية عن مجاىد، وحمل على إتفاؽ اللغتين، أو أف العرب أخذتو 

 فعربتو؛ ألف القرآف عربي.
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبًل{ أي ذلك الوفاء خير لكم في الدنيا والدين، وأحسن  وقولو تعالى:}َذِلَك َخيػْ

 عاقبة.
ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم{ قيل: ال تقوؿ سمعت ما لم تسمع، وال أبصرت ما وقولو تعالى:}َوالَ تػَ 

 لم تبصر، وال علمت ما لم تعلم، عن ابن عباس، وقتادة.
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 وقيل: ال تذـ أحد بما ليس لك بو علم، عن ابن عباس، وأبي علي.
 ميت:وقيل: ال تقل في قفا غيرؾ إذا مر بك شيئاً عن الحسن، قاؿ الك

 وال أرمي البريء بغير ذنب
 

 أقفو الحواصن إف قفيناوال 



 
 يعني العفائف.

 وعن ابن الحنفية :شهادة الزور.
وقيل: ال تتبع أىواء المشركين، وال تسمع كبلمهم، واتبع العلم، وما أوحي إليك، والخطاب 

 والمراد الجميع -عليو السبلـ-للنبي 
 قولو تعالى: }ُأْولَِئَك{ يعني الجوارح، وقيل: أصحاب الجوارح.

يدخل في ىذا الكبلـ أصوؿ الدين وفروعو، والفتيى, والشهادة ,والغيبة، ورواية  قاؿ الحاكم:
األخبار، قاؿ: وقد دؿ الدليل المعلـو على وجوب العمل بأخبار اآلحاد، والقياس ,واالجتهاد 

 في مسائل االجتهاد، وإف كاف ذلك ظنياً ومن منع التقليد: احتج بهذا،
في األصوليات، واتباع اآلباء بغير دليل، وىذا فيما يتعلق بو وفي اآلية داللة على منع التقليد 

 التكليف.
وأما المنافع, والمضار ,في أمر الدنيا :فيعمل في ذلك بالظن، وقد دخلت ثمرات اآلية في 

 تفسيرىا، وشرح معانيها.
 قولو تعالى:

ُلَغ اْلِجَباَؿ ُطواًل{. }َوالَ َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحاً ِإنََّك َلْن َتْخِرَؽ اأَلْرَض َوَلنْ   تَػبػْ
 الثمرة:

 أف اهلل سبحانو نهى عن البطر والخيبلء ؛ ألف قولو مرحاً .
 قيل: يعني بطرًا، وقيل: خيبلء وىو حاؿ أي حاؿ المرح، وقد يقاؿ: المرح شدة الفرح.

ُلَغ اْلِجَباَؿ ُطوالً  { تنبيو على أف اإلنساف وقولو: }ِإنََّك َلْن َتْخِرَؽ اأَلْرَض{ يعني بمشيتك }َوَلْن تَػبػْ
 يعرؼ نفسو، وأنو خلق ضعيفاً، وىذا تهكم بو، أي ال تمش مرحاً، وأنت على ىذه الحالة.

 قولو تعالى:
نَسافِ  ُهْم ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِلئْلِ نػَ  َعُدوِّا }َوُقْل ِلِعَباِدي يَػُقوُلوا الَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَنَزُغ بَػيػْ

 ينًا{.ُمبِ 
النزوؿ: عن ابن عباس كاف المشركوف بمكة يؤذوف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم فيشكوف ذلك إليو، واستأذنوا في القتاؿ، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.
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والمعنى: قل لعبادي المؤمنين يقولوا للمشركين التي ىي أحسن، وإنما وقع في نفوسهم من 
 سة الشيطاف.القتاؿ من وسو 

 وقيل: إف رجبلً شتم عمر بن الخطاب فأمره اهلل بالعفو.
 وثمرة ذلك:

أف اهلل سبحانو أمر بالمداراة، وأف يقوؿ العباد ما ال يهيج وال يغري بالعداوة، بل يقوؿ المؤمنوف 
للكفار التي ىي أحسن، وىي نظير قولو تعالى في سورة النحل }فجادلهم بالتي ىي أحسن{ , 

:ىذا قبل آية السيف . وقيل : ليست بمنسوخة . وقيل : ىذا أمر بالعفو ألنها نزلت  لكن قيل
 في قصة عمر وأنو شتمو رجل فأمر بالعفو عنو ,أو في أذية الكفار للمسلمين فأمروا بالعفو

َأْو ِإْف َيَشْأ  و}التي ىي أحسن { ما ذكر اهلل تعالى أف يقولوا: }رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْف َيَشْأ يَػْرَحْمُكمْ 
ْبُكْم{ فأمرىم أف يقولوا بهذه المقالة، وال يقولوا إنكم من أىل النار، وال إنكم معذبوف، وما  يُػَعذّْ

 أشبو ذلك مما يغيظهم ويهيجهم على الشر.
 وقيل: يقولوف: يهديكم اهلل.

 وعن الحسن :يأمروف بما أمر اهلل، وينهوف عما نهى اهلل.
 هلل بو من توحيده، وإجابة رسلو.وقيل: األحسن :ما أمر ا

 وقيل: ىي :كلمة اإلخبلص، وإظهار الشهادتين.
وقيل: يقوؿ بعضهم لبعض ما ىو األحسن في الرضاء والغضب، وقيل: المعنى أف عبادي إذا 
سمعوا قولك في التوحيد والعدؿ والشرائع، والبعث والجزاء، وقوؿ المشركين أف يتبعوا ما ىو 

شّْْر ِعَباِدي، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو{ :عن أبي مسلم، األحسن، ونظيره:}فَػبَ 
 ورجحو الحاكم.

 وعن بعضهم: لم يرض اهلل تعالى أف يأمر بالحسن حتى أمر باألحسن.
 قولو تعالى:

 }َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة{
ا، والمعنى وما جعلنا الرؤيا وما جعلنا القراءة الظاىرة :والشجرَة بالنصب عطف على الرؤي

 الشجرة إال فتنة للناس.
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فالفتنة في الرؤيا: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما أخبرىم بالرؤيا صدؽ بذلك البعض منهم 
 أبو بكر، ومنو سمي الصديق، وكذب بو البعض، ومنهم أبو جهل، فهذا ىو الفتنة.



ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وإبراىيم، وابن واختلف في معنى الرؤيا، فعن 
جريج، والضحاؾ، وابن زيد، ومجاىد، واألصم، ومسروؽ: أنها رؤيا عياف ال رؤيا مناـ، وىو 

 الذي أري ليلة المعراج من اآليات.
 وقيل: رؤيا مناـ وذلك ما ُأري من دخوؿ مكة.

 ف يسخروف من منامو.وقيل: ما أري من مصارع أىل بدر، وكاف المشركو 
 وقيل: رأى في منامو أف ولد الحكم يتداولوف منبره كما يتداوؿ الصبياف الكرة.

 ، ، وىي قولو تعالى في سورة الدخاف:}ِإفَّ َشَجَرَة الزَّقُّوـِ وأما الشجرة فقيل: إنها شجرة الزقـو
ـُ األَثِيِم{ وىذا مروي عن ابن عباس، والحسن، وأبي مالك، وسعيد بن جبير، وإبراىيم،  َطَعا

ومجاىد، وقتادة، والضحاؾ، وابن زيد، وأبي علي، واألصم، والمراد باللعن آلكلها؛ ألف 
 الشجرة ال ذنب لها فتلعن.

وقيل: وصفت باللعن؛ ألنو اإلبعاد من رحمة اهلل، وىي في أصل الجحيم في أبعد مكاف من 
 الرحمة.

 وقيل: العرب تقوؿ لكل طعاـ كرىتو صار ملعوناً.
 قيل: الشجرة الملعونة في القرآف :بنو أمية.و 

؛ ألف المشركين قد  -أي فتنة -وقرء في اآلحاد: والشجرة بالرفع، أي والشجرة كذلك، 
سخروا، وقالوا: كيف تنبت شجرة في النار وىي تحرؽ الحجارة، وذلك لجهلهم بأنو تعالى 

مة تأكل النار، وكذلك في ببلد الرـو قادر على ما يشاء إيجاده، وال تأثير لغيره، ولهذا فإف النعا
( ، و قيل: السمندر تتخذ من وبرىا مناديل إذا أُنسجت طرحت 1دويبة يقاؿ لها السمندؿ )

 في النار فيذىب الوسخ ولم تؤثر فيها النار،
 فثمرة ذلك:

__________ 
[سمندؿ سمندؿ أبو سعيد السمندؿ طائر إذا  348ص  11( ػ ] قاؿ في لساف العرب ج 1)

انقطع نسلو وىـر ألقى نفسو في الجمر فيعود إلى شبابو وقاؿ غيره ىو دابة يدخل النار فبل 
 تحرقو تمت.
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أنو ال يوصف باللعن من ال ذنب لو، إال مجازاً بمعنى صاحبو، أو إذا أريد المعنى اللغوي أي 
اباً في النهي عن المكروه ىذا ما فهم من كبلـ المفسرين، وقد ذكر النواوي في األذكار ب



 اللعن، وذكر فيو أخبار:
منها: ما روى الترمذي، وفي سنن أبي داود أنو قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من لعن شيئاً 

 ليس لو بأىل رجعت اللعنة عليو((.
وحكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنو قاؿ: إذا لعن اإلنساف شيئاً ال يستحق اللعن 

 ال أف ال يكوف مستحقاً للعن.فليبادر بقولو إ
 قولو تعالى:

ـَ{  }َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمبلَِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد
 قد تقدـ ما ذكر في السجود آلدـ.

 قولو تعالى:
 }َوَشارِْكُهْم ِفي اأَلْمَواِؿ َواأَلواَلِد{

 قيل: مشاركة األمواؿ :ما كانوا يفعلونو من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحاـ.
 وقيل: ما كسب من الحراـ.

 وقيل: ىو الربا.
، وىذا مروي عن مجاىد -يعني من الزنا -وأما األوالد فقيل: أراد طلب الولد من غير حلة، 

 ,والضحاؾ، وابن عباس، وقيل: الموءودة عن ابن عباس.
وقيل: ىو من ىودوه, ونصروه ,ومجسوه، :عن الحسن، وقتادة، وقيل: تسميتهم عبد شمس 

 لحرث ونحو ذلك.,وعبد ا
 وقيل: الحمل على الحرؼ الذميمة، واألعماؿ المحظورة.

 وقيل: جميع ىذه إذ ال تنافي.
 وثمرة ذلك :
 قبح ما ذكر.
 قولو تعالى:

ُغوا ِمْن َفْضِلِو{.  }رَبُُّكُم الَِّذي يُػْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِفي اْلَبْحِر لَِتْبتػَ
 ثمرة ذلك :

ووجوب الحج إذا لم يتمكن من السير في البر وتمكن من  جواز ركوب البحر لطلب التجارة,
ركوب البحر ، وكذا يأتي مثلو في الجهاد، وأحد قولي الشافعي : ال يجب الحج بالمسير في 

 البحر؛ ألنو مظنة العطب.
وقد احتج المرتضى على وجوبو :بقولو تعالى في سورة يونس: }ُىَو الَِّذي ُيَسيػّْرُُكْم ِفي اْلبَػرّْ 

 َبْحِر{ وجو الحجة: أف اهلل تعالى امتن علينا بالسير في البحر.َوالْ 
 قولو تعالى:
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ـَ َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر َوَرزَقْػَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت{.  }َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَد
 ثمرة ذلك :

 ما قيل في تفسير ذلك،:
عليهم بصنوؼ من النعم، ويدخل في ذلك حسن الصور يتفرع  أما التكرمة فقيل: بكونو أنعم

من ىذا كراىة طلب الولد من النساء التي تكره صورىن كالزنجيات ونحوىن؛ ألف على األب 
: ))تخيروا لنطفكم -عليو السبلـ-التخير لولده المحاسن من حسن االسم وغيره، وقد قاؿ 

 فإف العرؽ دساس((.
 ل بيده وسائر الحيوانات بأفواىها عن ابن عباس.وقيل: في إكرامهم: كونو يأك

قاؿ في الكشاؼ: وعن الرشيد أنو أحظر طعاماً فدعا بالمبلعق وعنده أبو يوسف فقاؿ: جاء 
ـَ{ جعلنا لهم أصابع  في تفسير جدؾ ابن عباس في تفسير قولو تعالى: }َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَد

 بأصابعو.يأكلوف بها، فأحضر المبلعق فردىا وأكل 
 وقيل: الكتابة ؛فيكوف الخط، والكتابة مما ينبغي تعلمو.

وقيل: في اإلكراـ بتسخيره سائر الحيوانات، وقيل: لكوف محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 منهم.

 وقيل: بالعقل. وقيل: بتعديل القامة، وقيل: بجميع ذلك.
كرمة أف يخلقو من نجس، وىذا واستدؿ الشافعي على أف مني بني آدـ طاىر؛ ألنو ليس من الت

 محتمل، وقد تقدـ الكبلـ على ىذه المسألة.
 ]و[قولو تعالى:}َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبػَرّْ َواْلَبْحِر{

: بما سخر من الدواب التي تحمل، والبحر بالسفن، وفي ذلك داللة على وجوب  -يعني -
الرواحل، وفي السفن لكن  الجهاد, والحج مع العجز عن المشي، وإمكاف ذلك بالركوب على

شرط ذلك أف يمكنو القعود على الراحلة، وفي السفينة ال لو كاف مضطجعاً؛ ألف أحداً ال يعجز 
 عن ذلك، وقد اشترطت الصحة.

 وقولو تعالى:}َوَرزَقْػَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت{
و تعالى:}ِمَن قيل: أراد اللذيذ من المطاعم، وقيل: كسب الرجل بيده من الحبلؿ، ومن في قول

 ( .1الطَّيَّْباِت{ للتبعيض )
__________ 



( ػ وىذا ىو الذي تقدـ في آخر النحل عن أبي مسلم في قولو تعالى ) كلوا مما رزقكم اهلل 1)
 حبلالً طيباً تمت .
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 قولو تعالى:
َنا ِإلَْيَك لِتَػْفَترِ  ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيػْ َرُه َوِإًذا الَتََّخُذوَؾ َخِليبًل، َوَلْوالَ َأْف }َوِإْف َكاُدوا لَيػَ َنا َغيػْ ي َعَليػْ

َناَؾ ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت{. َناَؾ َلَقْد ِكْدَت تَػرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيئاً قَِليبًل، ِإًذا أَلَذقػْ  ثَػبَّتػْ
دعك تستلم الحجر قيل: سبب النزوؿ أف قريشاً قالوا لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ال ن

( بآلهتنا فحدث نفسو وقاؿ: ما عليَّ أف ألم بها واهلل يعلم أني لها كاره، 1األسود حتى تُِلمَّ )
 ويدعونني استلم الحجر األسود فنزلت :عن سعيد بن جبير.

وقيل: قالوا لو: كف عن سب آلهتنا، وتسفيو أحبلمنا، واطرد ىؤالء العبيد حتى نجالسك، 
 فنزلت: عن األصم.فطمع في اإلسبلـ 

 وقيل: خلوا بو ليلة يكلمونو ويسألونو فكاد يقاربهم فنزلت :عن قتادة.
وقيل: نزلت في وفد ثقيف قالوا: نبايعك على أف تعطينا ثبلثاً: ال ننحني في الصبلة، وال يكسر 

فيو  أصنامنا غيرنا، وتمتعنا بآلهتنا سنة، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال خير في دين ليس
ركوع وال سجود، وأما كسر أصنامكم بأيديكم فذلك لكم، وأما الطاعة لبلت فإني غير ممتعكم 

 بها((.
وروي أنهم قالوا: أجل لنا سنة حتى نهدي آللهتنا، فهمَّ صلى اهلل عليو وآلو وسلم بتأجيلهم 

 فنزلت، وأنكر ذلك األصم.
 ( .2هاه اهلل تعالى )وقيل: أرادوا منو طرد الفقراء عن مجلسو إذا حضروا، فن

 ثمرات اآلية:
 منها: أف حديث النفس ال يؤاخذ اإلنساف بو.

 قاؿ الحاكم: ولم يرد صلى اهلل عليو وآلو وسلم وال ىمَّ وال فعل، بل ذلك كاف منهم،
 ومنها :أف لمس آلهة الكفار على وجو التعظيم قبيح.

 قاؿ الحاكم: ويوجب الكفر، فأما لمسها لكسرىا فحسن.
__________ 

 ( ػ أي تلمس آلهتنا تمت.1)



( ػ وقد تقدـ ىذا في تفسير قولو تعالى ) وال تطرد الذين يدعوف ربهم بالغدوة (.... اآلية في 2)
 سورة األنعاـ
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قاؿ الحاكم: وقد روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لمسها، فإف صح ذلك كاف لمسو لها 
لكسر وال للتعظيم فجائز، ذكره الحاكم، ولكن يكوف بعد لكسرىا وإبطالها، وأما لمسها ال ل

 البياف لئبل يكوف مفسدة.
ويتعلق بهذا فرع :وىو أنو ال يجوز تعظيم شعائرىم نحو الكنائس ,والبيع، بخبلؼ الكتب، فإف 

لها حرمة، ولهذا لما جيء بالتوراة قاـ لها صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ويأتي على ىذا أنو 
 لمن يجاء إليو بالقرآف. يستحب القياـ

ومنها: أنو يستحب إيناس الفقراء والضعفاء، وال يجوز أف يستخف بهم، وال يستحقر حالهم، 
 ويظهر أف لؤلغنياء والرؤساء مزية عليهم.

َناَؾ ِضْعَف  ومنها: أف المعصية تعظم بحسب كثرة نعم اهلل تعالى، لهذا قاؿ تعالى: }ِإذاً أَلَذقػْ
 اْلَمَماِت{ والمعنى ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب اآلخرة. اْلَحَياِة َوِضْعفَ 

 قاؿ جار اهلل: ويجوز أف يراد بضعف الممات عذاب القبر وعذاب اآلخرة.
أف أدنى مداىنة للغواة خروج عن والية اهلل، وسبب موجب  -رحمو اهلل-ومنها :ما ذكر جار اهلل 

ة، وزيادة التصلب، ولما نزلت كاف صلى لغضبو ونكالو، وعلى المؤمن إذا تبلىا استشعار الخشي
 اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))اللهم ال تكلني إلى نفسي طرفة عين((.

 قولو تعالى:
ِمَن }َأِقِم الصَّبَلَة ِلُدُلوِؾ الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوقُػْرآَف اْلَفْجِر ِإفَّ قُػْرآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُهودًا، وَ 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً َمْحُمودًا، َوُقْل َربّْ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍؽ اللَّْيِل فَػتػَ  َهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْف يَػبػْ
 َوَأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ َواْجَعْل ِلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاناً َنِصيرًا{

 ىذه اآلية الكريمة لها ثمرات:
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وات، وأف لها أوقاتاً مضروبة، لذلك خصها بالذكر، وقد تقدـ في سورة األولى: وجوب الصل
النساء عند قولو تعالى: }ِإفَّ الصَّبَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاباً َمْوُقوتاً{ ولكن اختلف ما المراد 



بالدلوؾ فذىب طائفة من الصحابة :وىم ابن عباس في إحدى الروايتين، وقوؿ ابن عمر, 
بر؛قاؿ في الشفاء: وعمر ,وأبو ىريرة، وطائفة من التابعين:وىم عطاء، وقتادة، ومجاىد، وجا

:أف المراد بذلك  -والحسن، وطائفة من األئمة وىم الهادي وأبو العباس, وجعفر بن محمد،
 وطائفة من الفقهاء وىم فقهاء الشافعية، وصحح ىذا لوجوه: -الزواؿ.

 األوؿ: أنو قد روي مرفوعاً.
 ني: أف الزواؿ ىو السابق.الثا

الثالث: أنو إذا حمل على الزواؿ أفادت اآلية دخوؿ الصلوات الخمس في اآلية، وإذا حمل 
 على الغروب خرج الظهر والعصر، والواجب الحمل على ما كثرت فوائده،

عليو -وذىب طائفة من الصحابة :وىم ابن مسعود ,ورواية عن ابن عباس، وىو مروي عن علي 
، وطائفة من التابعين: وىم الضحاؾ، والسدي، وإبراىيم، ومقاتل: أنو الغروب؛ورجح -السبلـ

 بكوف الصبلة تكره عند اصفرار الشمس على قوؿ، والدلوؾ قد ورد في اللغة لؤلمرين.
 قاؿ ثعلب:يقاؿ: دلكت الشمس إذا زالت؛ ألف الدلوؾ الميل، ويقاؿ: دلكت إذا غربت.

 كاف الناظر إلى الشمس عند زوالها أو عند غروبها يدلك عينو،وقيل: ىو مشتق من الدلك؛ لما  
وإذا حملنا ذلك على الزواؿ كاف المعنى أقم الصبلة أي صبلة الظهر والعصر لدلوؾ الشمس 

إلى غسق الليل ليدخل المغرب والعشاء، وىذا دليل جملي، والتفصيلي مأخوذ من جهة السنة، 
 لوقت المكروه.وفي ذلك داللة على أف الفرض يؤدى في ا

أما العصر : فذلك إجماع، وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو: ))من أدرؾ ركعة من العصر فقد 
أدركها(( والخطاب للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والمراد ىو وغيره واإلقامة اإلتياف بها  

 كاملة.
 لحسن، والداللة مجملة،قولو تعالى: }ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل{ قيل: أراد المغرب والعشاء، عن ا
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 وقد قيل: الغسق :ظهور ظلمتو: عن أبي علي.
 وقيل: بدء الليل :عن ابن عباس وقتادة.

 وقيل: الغروب :عن مجاىد.
 وقولو تعالى: }َوقُػْرآَف اْلَفْجِر{

قيل: أراد صبلة الفجر فعبر عنها بالقرآف؛ ألنو جزء منها، واستدؿ بذلك على وجوب القراءة 
 األصم ومن معو من نفاة األذكار. خبلؼ



قيل: وخصها بالقرآف :لما كانت أكثر ما يطوؿ فيو القراءة أو أكثر ما يجهر فيو بالقراءة، لكثرة 
 الناس.

 وقولو تعالى: }ِإفَّ قُػْرآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُهودًا{
عاً :عن ابن قيل: تشهده مبلئكة الليل ومبلئكة النهار، فتكتب ىذه الصبلة بالديوانين جمي

 عباس، وقتادة، وإبراىيم، ومجاىد.
وروي :أف مبلئكة الليل يقولوف: ربنا فارقنا عبادؾ وىم يصلوف، ومبلئكة النهار يقولوف :أتينا 

 عبادؾ وىم يصلوف.
 :أنها الصبلة الوسطى، كقوؿ الشافعي. -عليو السبلـ-وروي عن علي 

 نَاِفَلًة َلَك{ وقولو تعالى: }َوِمَن اللَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبوِ 
: أي عبادة زائدة لك على الفرائض، وىذا مما اختص بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم دوف أمتو، 

 أف التهجد واجب عليو، وسنة في حق أمتو، ىكذا ذكر الزمخشري.
 و قد اختلفوا فقيل: اآلية تدؿ على وجوبها عليو، وذلك مروي عن ابن عباس،

ها سنة في حقو، و أف ىذا ناسخ لوجوب قياـ الليل، وقد روي وقيل: قولو: نافلة تدؿ على أن
 أنها سنة في حقو :عن قتادة، والفراء، وأبي علي.

 وقيل: لم تلزمو قط، وىذا اختيار القاضي.
، روي ىذا عن علقمة، واألسود، وعليو أكثر المفسرين.  والتهجد :ىو القياـ بعد النـو

، و -عبارة عن  -: وقيل: ىو ما يتنفل بو في الليل، والتهجد ، ويكوف  -عن -النـو ترؾ النـو
 المعنى بالتهجد :ترؾ الهجود كالتأثم والتحرج.

َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً َمْحُمودًا{  وقولو تعالى:}َعَسى َأْف يَػبػْ
 لفظة عسى للترجي، وفي حق اهلل للقطع، والمعنى مقاماً تحمد فيو.
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ماً يحمده فيو األولوف واآلخروف، وإنما قيل لواء الحمد؛ مقا -رضي اهلل عنو-وعن ابن عباس 
 ألف الناس يحمدوف تحتو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ويشرفو اهلل تعالى، ويشفع فيشفع.

اللهم إنا نتضرع إليك بأسمائك الحسنى، أف تصلي علي محمد وآلو، وأف تبعثو المقاـ 
 فيو نبيك صلى اهلل عليو وآلو وسلم.المحمود الذي وعدتو، وأف تجلعنا ممن شفعت 

 وقولو تعالى:}َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ{
 في ذلك وجوه للمفسرين: قيل: يعني أدخلني القبر وأخرجني منو.



 وقيل: أراد إدخالو المدينة عندما ىاجر إليها، وإخراجو من مكة.
 ذلك بالفتح، وإخراجو منها بعد الفتح آمنًا.وقيل: إدخالو مكة ظاىراً عليها، و 

وقيل: إدخالو الغار وإخراجو منو، وقيل: إدخالو القبر وإخراجو بالموت مؤدياً لما كلف من 
 التبليغ.

 والمعنى بالصدؽ : أي إدخاالً مرضياً، وإخراجاً مرضيا.
ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى  ُمْكٍث{ قولو تعالى: }َوقُػْرآناً فَػَرقْػَناُه لِتػَ

المعنى أنزلناه متفرقاً في أوقات.وقيل: فرقنا بو بين الحق والباطل.وقيل: فرقنا، أي بسور أو 
 آيات ليكوف أقرب للحفظ.
 وقولو تعالى:} َعَلْى ُمْكث {

قيل: يعني في أوقات متفرقة، وقيل: للقراءة تثبيت ليتدبر معناه، وقد جعل الحاكم ىذا من 
 كوف قراءتو على مكث وتأف، ليصح التدبر.أحكاـ اآلية أنو يجب أف ت

قاؿ: وقد روى علي بن موسى القمي أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كانت قراءتو بينة 
 يتثبت فيها.
 قولو تعالى:

َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَف ِلؤْلَْذقَاِف ُسجَّدًا، َويػَ  ُقوُلوَف ُسْبَحاَف رَبػَّْنا ِإْف  }ِإفَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قَػْبِلِو ِإَذا يُػتػْ
 َكاَف َوْعُد رَبػَّْنا َلَمْفُعواًل، َوَيِخرُّوَف ِلؤْلَْذقَاِف يَػْبُكوَف َوَيزِيُدُىْم ُخُشوعاً{

 دؿ ذلك :على أف قراءة القرآف عبادة يستحب فيها الخضوع ,والتدبر، والبكاء والسجود.
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ب وغيرىم. وقيل: مؤمنوا أىل الكتاب: كعبد اهلل بن والمراد بأولي العلم قيل: من أىل الكتا
 سبلـ, وغيره :عن ابن عباس، فذكر اهلل تعالى ذلك على وجو المدح لهم.

 ولقراءة القرآف آداب:
منها: أف يكوف القارئ شأنو الخشوع ,والتدبر، وقد بات جماعة من السلف يتلوا الواحد منهم 

يلة يتدبرىا، وصعق جماعة منهم عند القراءة، ومات آية واحدة يكررىا ليلة كاملة, أو معظم ل
 جماعة منهم، ويستحب البكاء ,والتباكي لمن ال يقدر على البكاء،

وقد ذكر إبراىيم الخواص وىو من المعظمين عند الشافعية: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة 
 الصالحين.القرآف بتدبر، وخبلء البطن، وقياـ الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة 

 قاؿ أصحاب الشافعي : وىي من المصحف أولى.



 قاؿ النواوي: ليس على إطبلقو بل ما حصل بو التدبر,والتفكر فهو أفضل.
 قاؿ النواوي: وقد جاءت أخبار بأف اإلسرار بالقراءة أفضل، وأخبار بأف الجهر أفضل.

لم يخف؛ ألنو يتعدى  وطريقة الجمع أف اإلسرار أفضل: لمن خاؼ الرياء، والجهر أفضل :لمن
، وىذا ما لم يوقظ نائماً أو يشغل مصلياً.  نفعو إلى الغير، ويوقظ قلب القارئ ويطرد عنو النـو

ويستحب تحسين الصوت ما لم يزد حرفاً بالتمطيط، أو يخفي حرفاً فإف ذلك حراـ، ويستحب 
 تنظيف الفم بالسواؾ عند قراءة القرآف: ىذه النكتة من األذكار.

 الى:قولو تع
َواَل }ُقِل اْدُعوا اللََّو َأِو اْدُعوا الرَّْحَماَف َأيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى َوالَ َتْجَهْر ِبَصبلَِتَك 

َلُو َشرِيٌك ِفي ُتَخاِفْت ِبَها َوابْػَتِغ بَػْيَن َذِلَك َسِبيبًل، َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن 
 اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُو َوِليّّ ِمَن الذُّؿّْ وََكبػّْْرُه َتْكِبيرًا{.

النزوؿ: قيل كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا صلى رفع صوتو بالقرآف، فمنعو المشركوف 
 وسبوا القرآف، ومن جاء بو فنزلت :عن سعيد بن جبير.
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بالمسجد، فقاؿ المشركوف: ال تجهر فتؤذي آلهتنا فنهجوا ربك وقيل: كاف يجهر بالقرآف 
 فنزلت.

وقيل: كاف مختفياً في دار أرقم بن أبي أرقم فأسر بذلك كيبل يؤذيو الكفار إذا سمعوا صوتو، 
 وحتى يسمعو من معو من المؤمنين، :حكاه األصم.

اجي ربي وقد علم كاف يخافت بالقراءة ويقوؿ: أنا أن  -رضي اهلل عنو-وروي أف أبا بكر 
 حاجتي، وكاف عمر يجهر ويقوؿ: أوقظ الوسناف، وأدحر الشيطاف، وأرضي الرحمن، فنزلت.

 وقيل: نزلت في التشهد، كاف األعرابي يجهر ويرفع صوتو فنزلت، :عن عائشة.
 وأما قولو تعالى:}َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو{ إلى آخره:

لنصارى المسيح بن اهلل، فقالت األعراب: لبيك ال فقيل: قالت اليهود عزير ابن اهلل، وقالت ا
 شريك لك، إال شريكاً ىو لك.وقالت المجوس: لوال أولياء اهلل لذؿ فنزلت.

 قيل: في قولو تعالى:}َوالَ َتْجَهْر ِبَصبلَِتَك َوالَ ُتَخاِفْت ِبَها{
 أي بدعائك: عن مجاىد وعطاء، والنخعي، ومكحوؿ، ورواية عن ابن عباس.

 لقرآف في الصبلة :عن ابن عباس، وقتادة .وقيل: با
وقيل: ال تجهر بالقراءة في جميع صبلتك وال تخافت في جميعها، بل اجهر بصبلة الليل 



 وخافت بصبلة النهار :عن الهادي ,وأبي مسلم.
 وقيل: ال تصلي رياء، وال تدعها مخافة الناس: عن ابن عباس.

 ت حتى ال تسمع نفسك: عن أبي علي.وقيل: ال تجهر جهر يشغل من بقربك، وال تخاف
 ولآلية ثمرات:

منها: أنو يترؾ الحسن ؛لخشية وقوع القبيح، وىذا سبيل قولو تعالى في سورة األنعاـ: }َوالَ 
 َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو فَػَيُسبُّوا اللََّو َعْدوًا{.

عل كفعل األعراب الذي نزلت اآلية في ومنها :أف العدؿ في القراءة ىو المشروع، فبل يف
شأنهم، وقد يتعلق جماعة من المتمسكين برفع الصوت بالتهليل ونحوه، والمتبع فيو ما جاء 

 عن سيد البشر صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
ومنها: أف بعض الصبلة يجهر فيها، وبعضها يخافت فيو على ما فسر بذلك، لكن الداللة 

 المبنية من جهة السنة.
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قاؿ في الشفاء: مذىب الهادي ,والقاسم ,وأسباطهما األوائل:أف صفة القرآف كالقراءة فيجعل 
 الجهر في العشائين، والفجر, والجمعة, ال في العصرين.

عليو -قاؿ األمير في غير الشفاء: الجهر في الجمعة واجب وفاقاً؛ ألف ذلك معلـو منو 
 .-السبلـ

 الفريقين: ال يجب الجهر والمخافتة.وعند زيد والمؤيد باهلل و 
 : ))إذا رأيتم من يجهر في صبلة النهار فارموه بالبعر((-عليو السبلـ-وعن أبي ىريرة عنو 

ومن جملة ما يجهر بو :البسملة، وذلك إجماع أىل البيت والشافعي، لكن اختلفوا ىل ذلك 
 واجب أو سنة. وعند أبي حنيفة وأصحابو: يسر بها.

 }َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو{ إلى آخره: وقولو تعالى:
 أمره تعالى بأف يصفو بصفاتو الحسنى، المبطلة لقوؿ فرؽ الكفار.

 وقولو تعالى: }وََكبػّْْرُه َتْكِبيرًا{
 أي :وعظمو تعظيماً، بأف تعتقد عظمتو وتثني عليو.

في التوجو، في ذكر ىذا  -عليو السبلـ-وقيل: أمره بالتكبير في الصبلة، و قد احتج الهادي 
 زاد وجهت وجهي ألخبار وردت.

والمؤيد ,والشافعي قاال: ليس ىذا وارد في التوجو، ورويا أف في الحديث: أنو يتوجو بقولو: 



 وجهة وجهي، ولهذه اآلية حالة في الفضل.
 وعن قتادة كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعلم أىلو الصغير والكبير.

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم سمى ىذه اآلية آية وفي عيوف المعاني للسخاوندي: أف 
 العز، وكاف إذا أفصح الغبلـ من بني عبد المطلب يعلمو إياىا.

 وعن عبد الحميد بن واصل: من قرأىا كاف لو من األجر ملء السماوات واألرض والجباؿ.
 فتكوف من ثمرات ذلك:

وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، تم ما أنو يستحب تلقينها من أفصح من األوالد، إقتداء برس
 نقل من سورة اإلسراء.

 
 سورة الكهف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َأَسفاً{ قولو تعالى:}فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك َعَلى آثَاِرِىْم ِإْف َلْم يُػْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديثِ 
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أي أف لم  -بالفتح  -لبلستقباؿ. وقرئ :أف  وذلك -بكسر إف-القراءة الظاىرة :إف لم يؤمنوا 
 يؤمنوا في الماضي، والبخع :اإلىبلؾ. واألسف :شدة الحزف والغضب.

 وثمرة ذلك:
أنو ال يجب الحزف والجزع على عدـ اإليماف من الغير؛ ألف ىذا ورد تسلية لرسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم.
 قولو تعالى:

ـْ َحِسْبَت َأفَّ َأْصحَ   اَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم{}َأ
 الكهف :ىو الغار الذي خرجوا إليو فارين بدينهم ؛خشية أف يفتنوا.

 وثمرة ذلك:
 ثبوت الهجرة ؛لسبلمة الدين.
 والرقيم قيل: ىو اسم كلبهم.

( حديثهم نقراً في الجبل، وقيل: 1وقيل: ىو لوح من رصاص كتب فيو أسماؤىم، وقيل: رقموا )
 (.2كهف .وقيل: اسم قريتهم)الوادي الذي فيو ال

 قولو تعالى:



 }وََكْلبُػُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيِد{
 قيل: الوصيد: الباب، وقيل: عتبة الباب.

 وثمرة ذلك:
 جواز اقتناء الكلب الذي ينتفع بو، وىذا ثابت في شريعتنا، وىو إجماع،

 وإنما اختلفوا في بيعو:
بيعو،: وىو تحصيل أبي طالب ليحيى، وحصل المؤيد : يجوز -عليو السبلـ-فقاؿ القاسم 

ليحيى :أنو ال يجوز، :وىو قوؿ أصحاب الشافعي ] والدليل [للجواز، ما روي أنو صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم نهى عن ثمن الكلب إال الكلب المعلم، وللمنع قولو صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم: ))ثمن الكلب حراـ((.
 بو :فإنو ال يجوز بيعو وفاقاً وال اقتناؤه.وأما إذا كاف ال ينتفع 

 قولو تعالى:
ِمْنُو َوْلَيتػََلطَّْف }فَابْػَعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َىِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة فَػْلَينُظْر َأيػَُّها َأزَْكى َطَعاماً فَػْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍؽ 

ُروا َعَلْيُكْم يَػْرُجُموُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلْن تُػْفِلُحوا ِإذًا َوالَ ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحدًا، ِإنػَُّهْم ِإْف َيْظهَ 
 َأَبدًا{

__________ 
 في تفسير اآلية تمت. 2( ػ في األصل رقم والصحيح ما أثبتناه نقبل عن الكشاؼ الجزء 1)
ص 2لكشاؼ ج ( ػ وقيل :الجبل . وقيل :مكانهم بين غضباف وأيلة دوف فلسطين .تمت ا2)

705 
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 ثمرات ىذه الجملة:
منها :جواز اقتناء الضرائب الذي يتخذىا الظلمة وينقش عليها أسماءىم، ويأتي مثلو في جواز 
اقتناء الخصيّْ من الغلماف، وقد روي عن مالك: المنع من شرائو؛ ألف ذلك يجري الناس على 

 الخصي.
ينافي التوكل على اهلل، وقد قاؿ جار اهلل في ىذه داللة ومنها: أف التأىب بالزاد وآلة السفر ال 

على أف حمل النفقة، وما يصلح للمسافر ىو رأي المتوكلين على اهلل دوف المتكلين على ما في 
( 1لمن سألها عن محـر يشد عليو ىميانو ) -رضي اهلل عنها-أوعيتهم، ومن ذلك قوؿ عائشة

 أوثق عليك نفقتك.



العلماء أنو كاف شديد الحنين إلى أف يرزؽ حج بيت اهلل وتعولم  وما حكي عن بعض صعاليك
منو ذلك وكانت مياسير أىل بلده كلما عـز منهم فوج على الحج أتوه فبذلوا لو أف يحجوا بو، 

وألحوا عليو فيعتذر إليهم ويحمد بذلهم، وإذا انفضوا عنو قاؿ لمن عنده: ما لهذا السفر إال 
 توكل على الرحمن .( وال2شيئاف شد الِهمياف )

ومنها :جواز دخوؿ دار الكفر لحاجة .ومنها : حسن البحث عن الحبلؿ .ومنها : جواز طلب 
 األطيب واألرخص؛ ألنو قد فسر قولو تعالى: }َأزَْكى َطَعامًا{ أنو أراد أحل وأطيب.

 وقيل: أكثر وأرخص.
ألنو قد فسر قولو تعالى:  ومنها :حسن المبلطفة للكفار إذا خشي فتنة، وجواز التخفي بالدين؛
 }َوْلَيتَػَلطَّْف{ بذلك، وقد روي أنهم شرطوا على من أرسلوه شرطين:

األوؿ : أف يشتري من أحل الطعاـ فبل يكوف ذبيحة أىلت لغير اهلل؛ ألف عامتهم كانوا مجوساً 
 وفيهم مسلموف، وال يكوف مغصوباً.

 والشرط الثاني: التلطف.
__________ 

ذلك ألنو ليس بلبس للمخيط وال يجوز للمحـر لبس المخيط وشد الكيس ( ػ أجازت لو 1)
 بوسطو ليس بلبس لو تمت.

 641ص:  2( ػ المصباح المنير ج: 2)
الِهمياف : كيس يجعل فيو النفقة و يشد على الوسط و جمعو ىمايين قاؿ األزىري وىو معرب 

 النوف زائدة فوزنو فعبلف دخيل في كبلمهم ووزنو فعياؿ و عكس بعضهم فجعل الياء أصبل و
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 وقولو تعالى: }َأْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلْن تُػْفِلُحوا{ :يعني إف عدتم.
 قاؿ الحاكم: إف قيل: من أظهر الكفر مكرىاً فإنو يفلح،

 وأجاب بأف ىذا في شريعتنا وال نعلم كيف كاف شرعهم، ويجوز أف يكوف ذلك الوقت ال بعده.
 اؿ األصم: قد دلت اآلية أنو لم يكن بقية في الكفر عندىم.وقد ق

 قولو تعالى: }لََنتَِّخَذفَّ َعَلْيِهْم َمْسِجدًا{ ىذا قوؿ الملك المسلم وأصحابو.
 وقيل: أولياء أصحاب أىل الكهف من المؤمنين.

 وقيل: رؤساء البلد.
و أف ال يكوف فيو حق وأرادوا موضعاً :للسجود والعبادة. أما المسجد الحقيقي :فمن شرط



للغير، فلو بنى مسجد حولي قبر لم يصح حتى يعين للقبر طريق لمن أراد أف يزوره، ويكوف 
الباقي مسجداً إذا سبلو، ىذا في حكم ىذه الشريعة , وإف عين الطريق ولم يعد التسبيل جاء 

غير الطريق  على الخبلؼ، ىل يصح الوقف في الذمة كما ذكره المؤيد باهلل استقر الباقي من
 مسجداً أو ال يصح كما ذكرىا األستاذ وىو قوؿ الشافعي لم يكن مسجداً.

 قولو تعالى:
ُهْم َأَحدًا، َوالَ تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنّْي فَ  اِعٌل َذِلَك }َفبلَ ُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء ظَاِىراً َوالَ َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ

 للَُّو َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت{َغدًا، ِإالَّ َأْف َيَشاَء ا
 :-عليو السبلـ-ىذه أوامر أمر اهلل تعالى بها نبيو 

 األوؿ: انو ال يماري في أىل الكهف وعددىم إال مراء ظاىرًا.
قاؿ جار اهلل: يعني نقص عليهم ما أوحي إليك من غير تجهيل وال تعنيف، وىذا نظير قولو 

 ،تعالى} وجادلهم بالتي ىي أحسن{
 فيكوف ثمرة ذلك :

 أف األمر بالمعروؼ يبدأ فيو بالقوؿ اللين.
 وقيل: اإلمراء ظاىر ليحصره للناس لئبل يكذبوا ويلبسوا.

 وثمرة ذلك:
 لزـو الحذر من كيد أعداء اهلل.

ُهْم َأَحدًا{  وقولو تعالى: }َوالَ َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ
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وآلو وسلم :فبل يجوز أف يرجع إليهم؛ ألف اهلل تعالى قد :أما في حق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
أرشده فبل يسترشد بهم فيسألهم، وال يسألهم سؤاؿ تعسف؛ ألنو خبلؼ ما أوصاه اهلل تعالى 

 من المداراة والمجاملة.
 وأما غير رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :فبل يجوز؛ ألنو ال يؤخذ بأخبارىم لعدـ الثقة،

سبب أف أىل نجراف العاقب, والسيد ,وأصحابهما: ذكروا أىل الكهف فقاؿ وكاف ىذا ب
( : كانوا أربعة خامسهم كلبهم 1العاقب وكاف يعقوبياً: كانوا ثبلثة رابعهم كلبهم، وقاؿ السيد )

(2. ) 
 وقيل: ذلك في قـو من اليهود.

 ولهم؟فإف قيل: فقد حكم بشهادتهم من بعضهم على البعض اآلخر، وىذا رجوع إلى ق



 : الشافعي, ومالك: فبل سؤاؿ عليو.-وىو –قلنا: أما من منع الحكم 
: ))ال تقبل شهادة أىل -عليو السبلـ-وأما على قولنا: فلعل ىذا مخصص بالخبر، وىو قولو 

ملة على ملة إال ملة اإلسبلـ فإنها مقبولة على كل ملة(( فمفهومو أف المنع في غير ملة اإلسبلـ 
قط، وقد يرجع إلى قولهم في العادات ألجل القرائن، كما لو كاف البائع ذمياً، على ما يخالفها ف

وأراد بيع شيئ في يده وقاؿ: إنو وكيل، وكذلك على قوؿ من يجوز نكاح الذمية يرجع إليها في 
 الحيض والطهر.

 أما خبر كافر التأويل ففي قبوؿ خبره الخبلؼ السابق.
 ْيٍء ِإنّْي فَاِعٌل َذِلَك َغداً إالَّ ًأْف َيَشاَء اهلل{ في معنى ذلك وجوه :وقولو تعالى: }َوالَ تَػُقوَلنَّ ِلشَ 

 األوؿ: أف المراد النهي عن أف يقوؿ في شيئ إني فاعلو غداً : يعني في المستقبل
 }ِإالَّ َأْف َيَشاَء اللَُّو{ أي إال أف يأذف اهلل لك أف تقولو.

في المستقبل، وتطلق القوؿ لجواز أال تفعلو، فتكوف   الثاني: أف معناه ال تقولن أنك فاعل فعبلً 
 كاذباً، بل تقوؿ أنا فاعلو إف شاء اهلل.

__________ 
( ػ قاؿ في الكشاؼ بعد ذكر السيد : وكاف يعقوبياً .وذكر العاقب وقاؿ : وكاف نسطورياً 1)

 عكس ما ذكر في األصل وحاشيتو تمت .
 م تمت كشاؼ.( ػ وقاؿ المسلموف : سبعة وثامنهم كلبه2)
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الثالث: أف قولو: إف شاء اهلل في معنى كلمة التأبيد، كأنو قاؿ: وال تقولنو أبدًا، ىكذا ذكر جار 
 اهلل.

قاؿ : والنهي نهي تأديب، وذلك ألف اليهود قالت لقريش اسألوه عن الروح, وأصحاب 
ستثن فأبطأ عليو الوحي حتى الكهف, وذو القرنين فسألوه: فقاؿ: ))ائتوني غداً أخبركم(( ولم ي

 ( ، فكذبتو قريش.1شق عليو )
ًَ مبتدأ للجميع لئبل يلـز الكذب، والرسوؿ  عليو -قاؿ الحاكم: األوجو: أف يكوف ىذا شرعًا

إذا أخبر عن إذف جاز من غير استثناء؛ ألنو ال يكوف فيو خلف، ولهذا قاؿ صلى اهلل  -السبلـ
 ))إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين((: -عليو السبلـ-عليو وآلو وسلم لعلي 

 ولبلستثناء بإْف شاء اهلل حكماف:
 األوؿ: أف المتكلم يأتي بو لئبل يقع في الكذب، وقد قاؿ الزمخشري: إنو أمر تأديب.



والثاني: أنو إذا علق بو حكم كأف يقوؿ لعبده: أنت حر إف شاء اهلل، أو المرأتو أنت طالق إف 
 : أنو يرفع الحكم، ويبطلو.-عن زيد بن علي ,وأبي حنيفة,والشافعي -كي شاء اهلل، فالمح

 وقاؿ المؤيد باهلل: إنو بمعنى إف بقَّاني اهلل.
 والمذكور للهدوية: أنو بمعنى الشرط، فإف كانت مشيئتو تعلق بذلك وقع الحكم، وإالَّ فبل.

 لى عشرة إال درىماً. ولو أحكاـ.وأما االستثناء بإالَّ :فهذا يؤثر في الكبلـ ببل لبس نحو :لو ع
 قولو تعالى: }َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت{

 في ىذا أقواؿ للمفسرين:
أف يذكر كلمة االستثناء، وىو :إف شاء إذا نسيها، وىذا حث  -بذكر اهلل -األوؿ: أفَّ المعنى

 على ذكرىا.
 قاؿ ابن عباس: ولو إلى سنة، وىكذا :عن ابن جبير.

 الحسن: ما داـ في مجلسو.وعن طاووس، و 
 وعن عطاء: لو مقدار حلب ناقة غزيرة

__________ 
( ػ في البيضاوي بضعة عشر يوماً , وفي تفسير النيسابوري في تفسير قولو ) ما ودعك ربك 1)

وما قلى ( قاؿ المفسروف : أبطأ جبريل عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم اثني عشر يوماً عن 
س وعشرين : عن ابن عباس , أو أربعين : عن السدي ,ومقاتل : ذكره في أبن جريج .,أو خم

 الضحى والسبب ما ىنا تمت .
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 وعن عامة الفقهاء: ال أثر لو ما لم يكن متصبًل، وىذا قوؿ األئمة، إال الناصر .
ي ( استحضر أبا حنيفة لينكر عليو مخالفة ابن عباس ف1قاؿ في الكشاؼ: وروي أف المنصور )

االستثناء، فلما أنكر عليو قاؿ أبو حنيفة: ىذا يرجع عليك؛ ألنك تأخذ الناس في البيعة 
 باأليماف ، أفترضى أف يخرجوا من عندؾ ثم يستثنوف، فاستحسن كبلمو ورضي عنو.

 وقد رخص من شرط االتصاؿ :في التنفس، وبلع الريق، وبدور القيء: فهذا ال يقطع.
 تسبيح إذا نسيت كلمة االستثناء، وىذا أيضاً حث عليها.وقيل: المعنى اذكر اهلل بال

 وقيل: اذكر اهلل تعالى إذا تركت بعض ما أمرؾ.
 وقيل: اذكر اهلل إذا اعتراؾ النسياف لتذكر المنسي.

 وقيل: اذكر ربك باالستغفار إذا عصيت: عن عكرمة.



عسى أف يهديني ربي  وقيل: اذكر اهلل بالحمد إذا نسيت شيئاً، ثم ذكرتو، فإف لم تذكره فقل
 ألقرب من ىذا.

وقيل: أراد بهذا قضاء الصلوات إذا نسيها، فهو كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من ناـ عن 
 صبلة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرىا((.

 قولو تعالى:
ُهْم تُرِيُد }َواْصِبْر نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُرِيدُ  َناَؾ َعنػْ وَف َوْجَهُو َوالَ تَػْعُد َعيػْ

نْػَيا َوالَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه فُػُرط اً، َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن زِيَنَة اْلَحَياِة الدُّ
 َيْكُفْر{.رَبُّْكْم َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػلْ 

 النزوؿ:
 قيل: نزلت في سلماف,وأبي ذر، وصهيب ,وعمار، وخباب ,وغيرىم، من فقراء الصحابة؛

__________ 
 ( ػ أبو الدوانيق تمت.1)
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عيينة بن حصن  -وذلك أف المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
وكانوا يلبسوف -فيت عنك ىؤالء وأرواح ثيابهم، وقالوا: إف ن-,واألقرع بن حابس ,وغيرىما 

، وجلست في صدر المجلس جلسنا نحن إليك وإنَّا رؤساء مضر إْف نسلم أسلم -الصوؼ
 الناس بعدنا، واهلل ما يمنعنا من الدخوؿ معك إال ىؤالء، فنزلت اآلية :عن ابن عباس ,وغيره.

لزموا المسجد يصلوف صبلة  -وكانوا سبعمائة رجل-( 1وقيل: نزلت في أصحاب الصفة، )
: ))الحمد هلل الذي جعل من أمتي من أمرت -عليو السبلـ-وينتظروف أخرى، فلما نزلت قاؿ 

 أف أصبر معهم(( .
 ولآلية ثمرات:

منها: النهي عن االزدراء بفقراء المؤمنين وأف تنبو عنهم األعين لرثاثة زيهم، وتطمح إلى زي 
 على مخالطتهم ومجالستهم.( والحث 2األغنياء، وحسن شارتهم )

 في آخر الخبر: ))وخالط أىل الذلة والمسكنة(( -عليو السبلـ-وقد قاؿ 
 في السفينة باباً في حب المساكين، وروى فيو أخباراً وترغيبات: -رحمو اهلل-وقد أفرد الحاكم 

سلم أوصاني خليلي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو و  -رحمو اهلل-منها : ما روي عن أبي ذر 
بسبع:) أوصاني: بحب المساكين، والدنو منهم، وأوصاني :أف أنظر إلى من ىو دوني، وال أنظر 



إلى من ىو فوقي، وأوصاني: أف أقوؿ الحق وإف كاف مرًا، وأوصاني: أف أصل رحمي ولو 
أوذيت، وأوصاني: أف ال أخاؼ في اهلل لومة الئم، وأوصاني: أف ال اسأؿ الناس شيئاً، وأوصاني 

 استكثر من قوؿ ال حوؿ وال قوة إال باهلل، فإنها من كنوز الجنة (:أف 
إذا دخل المسجد ونظر إلى مسكين جلس إليو وقاؿ:  -عليو السبلـ-وكاف سليماف بن داود 

 مسكين جالس مسكيناً.
__________ 

( ػ ىذا أضعف من األوؿ ألف السورة مكية والصفة بالمدينة فكيف األلتئاـ تمت وروي في 1)
 مع البياف عن ابن عباس أف آية واصبر نفسك اآلية مدنية فعبل فبل اعتراض تمت .مج

 ( ػ الشارة والشوار اللباس والهيئة تمت .2)

(1/180) 

 

وفي الحديث :عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف يقوؿ: ))اللهم أحيني مسكيناً، 
 وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين((.

: ))يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يـو -عليو السبلـ-الحديث: عنو وفي 
 من أياـ اآلخرة وىو خمسمائة سنة((

 شعرًا:
 ال تعد عيناؾ مسكيناً تبلحظو

 
 فإنما ىو أقساـ وأرزاؽ

 
 وكن محباً لو ترجو شفاعتو

 
 فللمساكين يـو الحشر أسواؽ

 
 نيا.ومنها: الزجر عن الرغبة في رؤية الد

 ومنها: فضيلة الدائمين على دعاء اهلل تعالى.
ومنها: الزجر عن طاعة أعداء اهلل، والميل إلى كبلمهم، والقبوؿ لخبرىم، وقد جعل القبوؿ 
ألخبارىم وآرائهم ركوناً إليهم، وقد قاؿ تعالى في سورة ىود: }َوالَ تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا 



 فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر{.
ومنها :أنو ال يترؾ الشرع من االستصبلح؛ ألنو تعالى قاؿ: }َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُّْكْم َفَمْن َشاَء 

فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{ وقد شرط من جوَّز العمل بالمصالح المرسلة :أف ال تكوف مصادمة 
اس بالخطبة حيث عرؼ أنهم للشرع، ومثَّل ذلك :بما لو خطب للعيد قبل الصبلة ليتعظ الن

 ينتظروف الصبلة، ولو صلى أواًل نفروا وفات االتعاظ.
إف قيل ما: حكم صلح األئمة السبلطين الظلمة و التخلية لهم على ما ىم عليو من المعاصي 

 بشيء من الماؿ، وىذا مصادـ؟
بهم قلنا: إنما يجوز ذلك حيث عرؼ أف الهدنة لو مصلحة ألمر آخر، وذلك بأف يكوف حر 

سبباً لمنكر أغلظ مما ىم عليو ال إف لم تكن الهدنة لهم إال ألخذ الماؿ فيحمل فعل األئمة 
على أف صلحهم لخشية منكر أعظم، وأخذ الماؿ؛ جائز ألنو من أمواؿ اهلل تعالى، وقد صالح 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم أىل نجراف بشيء من الماؿ خشية أف ينتقلوا إلى دار الحرب.
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إف قيل: ىذا يوصل إلى المباح بما صورتو صورة المحظور، وىو تقريرىم على ما ىم عليو 
فأشبو بيع رؤوس الكفار من الكفار، وقد نص األئمة على أنو ال يجوز، ورووا أف رجبًل من 

المشركين يـو الخندؽ وقع في الخندؽ مقتواًل، فطلب المشركين جيفتو بعشرة آالؼ درىم، 
اهلل عليو وآلو وسلم وأمر بردىا إليهم، ولهذه المسألة نظائر ومسائل تدؿ على فامتنع صلى 

 المنع، ومسائل تدؿ على الجواز وقد ذكرُت في غير ىذا الموضع المعنى
 }واصبر نفسك {:أي أحبسها.

 قاؿ ذؤيب:
 فصبرِت عارفة لذلك حرة

 
 ترسو إذا نفس الجباف تطلع

 
 -بكسر العين-شدائد .والعارفة :الضائرة من الِعرؼأراد وصف نفسو بالصبر والتجلد على ال

 وىو الصبر، وقولو: ترسو أي ترسخ وتثبت.
 وقولو: إذا نفس الجباف تطلع أي تتضرب وال تستقر.

 وقولو تعالى:



.}  }َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ
 اد صبلة الفجر والعصر.قيل: أراد دائبين على الدعاء في كل وقت، وقيل: أر 

وفي عين المعاني للسخاوندي:وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لئن أصبر مع قـو يذكروف اهلل 
-من بعد صبلة الصبح إلى أف تطلع الشمس أحبُّ إليَّ من أف أعتق أربعة من ولد إسماعيل 

 ومن بعد صبلة العصر إلى أف تغرب أحبِّ إليَّ من مثلهم((. -عليو السبلـ
 وقيل: أراد الصلوات الخمس والغداة والعشي عبارة عن الدواـ.
 وقيل: خصهما ألف من عمل في وقت الشغل كاف بالليل أعمل.

ُهْم{ : َناَؾ َعنػْ  وقولو:}َوالَ تَػْعُد َعيػْ
 يريد الحث على مبلزمتهم.

 وقولو تعالى:}َوالَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا{:
 ه عقوبة لمعصيتو فرغب عن مجالسة المساكين.يعني خذلنا

 وقرئ في الشاذ: } أْغَفَلَنا قلُبو عن ذكرنا{ بإسناد الفعل إلى القلب، أي َحِسَبنا قلُبو غافلين،
قيل: ىو أمية بن خلف المخزومي. وقيل: عيينة بن حصن الفزاري. وقيل: عاـ في جميع 

 الكفار.
 قولو تعالى:
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ٌر َأَمبًل{.}اْلَماُؿ َوالْ  ٌر ِعْنَد رَبَّْك ثَػَواباً َوَخيػْ نْػَيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخيػْ  بَػُنوَف زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
 ثمرة ذلك :

 الحث على االىتماـ بالباقيات الصالحات.
 واختلف ما أريد بالصالحات: فقيل :الطاعات: عن ابن عباس؛ ألف ثوابها باٍؽ.

الحمد هلل وال إلو اهلل واهلل أكبر :عن عكرمة ,وابن عباس أيضاً، ومجاىد وقيل: سبحاف اهلل و 
 ,والضحاؾ، وروي مرفوعاً.

وقيل: ىذه بزيادة وال حوؿ وال قوة إال باهلل: عن عثماف، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، 
 وسعيد بن المسيب، وروي مرفوعاً.

وسلم قاؿ: ))استكثروا من الباقيات وروى أبو سعيد الخدري أف النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 الصالحات؟ قيل: وما ىي، قاؿ: التكبير والتهليل والتسبيح، وال حوؿ وال قوة إال باهلل((.

وقيل: الصلوات الخمس، وىي }إف الحسنات يذىبن السيئات {:عن سعيد بن جبير 



 ,ومسروؽ, ونحوه عن ابن عباس.
 يَّات الصادقة، وقيل: التوحيد.وقيل: الكبلـ الطيب عن أبي عبيدة، وقيل: الن

رجح الحاكم الطاعات عموماً من عيوف المعاني عن قتادة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم أخذ غصناً يابساًوحرقو حتى سقط ورقو، وقاؿ: ))إف العبد المسلم إذا قاؿ سبحاف اهلل، 

 ىذه الورؽ((.والحمد هلل، وال إلو اهلل واهلل أكبر تحاتت خطاياه كما تحات 
 وفي الحديث: ))وىن من كنوز الجنة، وىن الباقيات الصالحات((.

 قولو تعالى:
ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس{  }َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمبلَِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد

 قد تقدـ معنى السجود المذكور، وأنو لم يرد سجود العبادة لو.
 قولو تعالى:

 َفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحقَّ{.}َوُيَجاِدُؿ الَِّذيَن كَ 
 الثمرة:

 أنو يقبح المجادلة بالباطل، وال فرؽ بين أف ُيَجاَدؿ محٌق أو مبطٌل.
 أما المجادلة بالحق :فجائزة؛ ألف في ذلك أمرًا بمعروؼ، أو نهياً عن منكر.

ق فيشترط أف ال يوحز قاؿ في البياف: يجوز مع المخالف، وإف أوحز صدره، وأما مع المواف
 صدره.
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قاؿ في قواعد األحكاـ: يشترط أف يقصد اإلرشاد ال العلو، فإف أراد العلو فمحظور، ويزداد 
الحظر إذا ظهر التضاحك والسخرية، وال يجادؿ من ىذه حالو؛ ألنو يكوف مسبباً لو إلى فعل 

 المحظور.
 لهم ألق الحق على لسانو.وعن الشافعي : أنو كاف إذا جادؿ أحداً قاؿ: ال

 فصار الجداؿ منقسماً إلى محظور, وواجب، ومستحب:
 فالمحظور :ما ذكر؛ ألف ذلك كاألمر بالمعروؼ إذا أدى إلى منكر.

والواجب: إذا تكاملت شروط األمر ,والنهي، وكاف إذا لم يجادؿ حصل المحظور، أو أخل 
 ولم يحصل حاضر. بالواجب والمندوب :إذا جادؿ في الرد إلى أمر مندوب

 قولو تعالى:
 }َوِإْف َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَدى فَػَلْن يَػْهَتُدوا ِإًذا َأَبدًا{



ال يقاؿ: ىذا دليل على حسن األمر بالمعروؼ، وإف َعِلَم اآلمر أفَّ أمره ال يؤثر؛ ألف التبليغ 
 واجب. -عليو السبلـ-على الرسوؿ 

قيل: بل يحسن، واختاره اإلماـ يحيى محتجاً بقولو وأما غيره فقيل: إنو ال يحسن؛ ألنو عبث، و 
بُػُهْم َعَذاباً َشِديداً قَاُلوا َمْعِذرًَة  تعالى في سورة األعراؼ:}ِلَم َتِعُظوَف قَػْوماً اللَُّو ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذّْ

 ِإَلى رَبُّْكْم{.
 قولو تعالى:

 َغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقبًا{}َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَفَتاُه الَ َأبْػَرُح َحتَّى َأبْػلُ 
: أي الناس أعلم؟ فقاؿ: أنا، فعتب اهلل عليو حين لم يرد -عليو السبلـ -قيل: إنو ُسِئَل موسى

 العلم إلى اهلل، فأوحى اهلل بل أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين وىو الخضر.
أحبُّ إليك؟ قاؿ: الذي يذكرني وال  سأؿ ربو أي عبادؾ -عليو السبلـ-وقيل: إف موسى 

ينساني. قاؿ: فأي عبادؾ أقضى؟ قاؿ: الذي يقضي بالحق وال يتبع الهوى. قاؿ: فأي عبادؾ 
أعلم؟ قاؿ: الذي يبتغي علم الناس إلى علمو عسى أف يصيب كلمة تدلو على ىدى أو ترده 

: أعلم منك الخضر، عن ردى، فقاؿ: إف كاف في عبادؾ من ىو أعلم مني فادللني عليو، قاؿ
 قاؿ: فأين أطلبو؟ قاؿ: على الساحل عند الصخرة.
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 وقولو تعالى:}قَاَؿ ِلَفَتاُه{
قيل: أراد عبده، وقيل: أراد يوشع بن نوف، وإنما قاؿ: فتاه ألنو كاف يتبعو ويخدمو، ىكذا في 

 الكشاؼ. ولآلية ثمرات:
ذلك يكره، وكذا يكره أف يقوؿ المملوؾ األولى: أف السيد ال يقوؿ عبدي وال أمتي، فإف 

 للمالك ربي، ذكره النووي.
قاؿ في صحيحي البخاري ومسلم :عن أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال 

يقل أحدكم أطعم ربك وضّْ ربك ,واسق ربك، وليقل سيدي وموالي. وال يقل أحدكم عبدي 
أخذ الجواز :لقولو: فتاي من اآلية، والَخبر .والمنع  َأَمتي. وليقل فتاي فتاتي، وغبلمي(( لكن

 :من قولو عبدي وأمتي من الخبر.
الثانية: استحباب طلب العلم وتحمل المشقة والسفر لو كما فعلو موسى صلى اهلل عليو وسلم 

. 
الثالثة: أف النبي ال يحب أف يكوف أعلم أىل زمانو، فكذا اإلماـ ال يجب أف يكوف أعلم، وقد 



 المؤيد باهلل أف تقليد المقتصد أولى من تقليد السابق لو؛ ألنو أفرغ للنظر.ذكر 
فإف قيل: فإذا شرط في اإلماـ أف يكوف أفضل أىل زمانو فإنو يلـز أف يكوف أعلمهم، أما إذا  

( وقد قاؿ 1كاف األعلم لو مانع فبل إشكاؿ في ذلك، وأما إذا لم يكن لو مانع........ )
ص على نبي أف يطلب علماً من نبي آخر إنما يكوف النقص لو طلبو من الزمخشري أنو ال نق

 غير نبي، وىذا بناء على أف الخضر نبي، وقد صححو الحاكم.
قاؿ: ويجوز أف يرسل إلى أىل قرية، فاىلكوا بتكذيبو أو بلغهم، ثم تجلى للعبادة، وقيل: ليس 

ل :موسى بن عمراف، وقد خطأ من بنبي. ومذىب الفضبلء من كافة العلماء : أف المراد بالسائ
 قاؿ أنو موسى بن ميشا ال موسى بن عمراف كما ذكرت اليهود.

 :-عليو السبلـ-قولو تعالى في حكاية كبلـ موسى 
 }قَاَؿ َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء اللَُّو َصاِبرًا َوالَ َأْعِصي َلَك َأْمرًا{.

 باً.قاؿ الحاكم: دؿ ذلك على وجوب االستثناء لئبل يكوف كاذ
__________ 

 ( ػ بياض في األصل تمت.1)
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واعلم أنو إف نطق القائل بقولو: إف شاء اهلل فذلك جلي، وإف أطلق فالشرط الذي ىو االستثناء 
 مقدر في كبلـ الفضبلء لعادة المسلمين بالمواعيد مع ترؾ االستثناء.

 وقولو تعالى في اتباع الخضر:
ْعَتنِ   ي َفبَل َتْسأَْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ِذْكرًا{.}قَاَؿ فَِإِف اتػَّبػَ

قاؿ الحاكم: ألف المصلحة قد تكوف بترؾ السؤاؿ، ولهذا قاؿ تعالى في سورة المائدة: }الَ 
َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْف تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{ وقد نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن 

لسؤاؿ في حديث األقرع بن حابس، في قولو: ))ألعامنا أـ لكل عاـ(( فنهاىم عن السؤاؿ ا
( ، وبين أف بني إسرائيل أىلكوا بكثرة السؤاؿ ألنبيائهم. لكن إنما يكوف السؤاؿ قبيحاً :إذا  1)

كاف للتعنت وطلب اإلفحاـ ال لبلىتداء، وقد قاؿ: صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))العلم خزائن 
 فاتيحو السؤاؿ(( وقد أخذ من ىذا أنو ينبغي أف يحسن السائل والتابع األدب.وم

 قولو تعالى:
__________ 

 ( ػ وقد تقدـ أف السائل سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن تمت .1)
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تَػَها لِتُػْغِرؽَ  َأْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا، قَاَؿ  }فَانطََلَقا َحتَّى ِإَذا رَِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرقَػَها قَاَؿ َأَخَرقػْ
رًا، َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبرًا، قَاَؿ اَل تُػَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوالَ تُػْرِىْقِني ِمْن َأْمِري ُعسْ 

ا زَِكيًَّة ِبَغْيِر نَػْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكرًا، قَاَؿ فَانطََلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغبَلًما فَػَقتَػَلُو قَاَؿ َأقَػتَػْلَت نَػْفسً 
 َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبرًا، قَاَؿ ِإْف َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفبلَ ُتَصاِحْبِني َقدْ 

ُفوُىَما فَػَوَجَدا  بَػَلْغَت ِمْن َلُدنّْي ُعْذرًا، فَانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َأتَػَيا َأْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْىَلَها فَأَبَػْوا َأْف ُيَضيػّْ
 ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَنَقضَّ فَأَقَاَمُو قَاَؿ َلْو ِشْئَت الَتََّخْذَت َعَلْيِو َأْجرًا{

 قيل: لما ركبا في السفينة قاؿ أىلها ىما من اللصوص وأمروىما بالخروج، فقاؿ صاحب
 السفينة: أرى وجوه األنبياء.

( أخذ الخضر الفأس 1وقيل: عرفوا الخضر فحملوا من غير نواؿ يعني بغير عطية فلما لججوا )
وخرؽ السفينة بأف قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماء فجعل موسى يسد الخرؽ بثيابو وىو 

شديد والتخفيف في الراء، يقوؿ: }أخرقتها لتغرؽ أىلها{، قرئ بالتاء الفوقانية مضمومة بالت
عليو -وقرئ ليغرؽ بالياء المثناة من تحت، وأىُلها مرفوع على أف الفعل لهم، ثم قاؿ موسى 

 : }لقد جئت شيئاً إمرًا {.-السبلـ
 قيل :اإلمر الداىية العظيمة، عن أبي عبيد: وأنشد:

 لقد لقى األقراف منو نكراً 
 

 (2داىية دىيا إدًا إمرا )
__________ 

 ػ أي بلغوا اللجَّ تمت .( 1)
 ( ػ رواه في الكشاؼ وفي شرحو في الحاشية رواه بلفظ :2)

 لقد لقي األقواـ منّْي نكراً داىية دىياء إدًا إمراً 
والنكر : المنكر . والداىية :الحادثة المكروىة من شدائد الدىر .والدىياء المبالغة في شدتها 

 ء العظيم.واإلد : المنكر كل اإلنكار .واإلمر :الشي
 والمعنى يصف نفسو بشدة النكاية لؤلعداء ويجوز أف يكوف الكبلـ من قبيل التجريد تمت .
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 وقيل: اإلمر :الفاسد يقاؿ: رجل أمر أي ضعيف الرأي. وقيل: العجيب.
قيل: ثم مر الخضر بغلماف يلعبوف فأخذ غبلماً طريفاً وضيء الوجو فذبحو، عن سعيد بن جبير، 

 ب برأسو الحائط.وقيل: ضر 
: أقتلت نفساً زاكية، -عليو السبلـ-وقيل: فتل عنقو، وقيل: ضربو برجلو فقتلو، فقاؿ موسى 

 قرئ زاكية بألف وقرئ زكيَّة بغير ألف.
 قيل: معناىما واحد وىي الطاىرة.

 وقاؿ أبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب، والزكيَّة التي أذنبت ثم تابت.
: لقد جئت شيئاً نكرًا، قرئ بسكوف الكاؼ وضمها، والُنكر :ىو -ـعليو السبل-وقوؿ موسى 

 المنكر.
وعن األصم, وقتادة :ىو أعظم من األمر؛ ألف القتل أشد في القبح من خرؽ السفينة؛ ألنو 
 يمكن إصبلحها، وقيل: بل خرؽ السفينة أعظم؛ ألف قتل نفس واحدة أىوف من قتل نفوس.

 عن ابن عباس. }فلما أتيا القرية{وىي أنطاكية:
وقيل: اإليلة وىي أبعد أراض اهلل من السماء فوجد فيها جدارًا، قيل: كاف بناه رجل صالح، 

 وكاف بناه على ظهر الطريق تمر تحتو الناس، وكاف طولو في السماء مائة ذراع: عن وىب.
 وقيل: مائتين ذراع، وطولو على وجو األرض خمسمائة.

 و الخضر.( مجازًا فأقام1وإرادة الجدار )
( وقد كاف قارب السقوط وماؿ من أسفلو عن سعيد بن 2قيل: رفع الجدار بيده فاستقاـ )

 جبير.
وقيل: أقامو بمنكبيو حتى قاـ، وقيل: ىدمو، ثم قعد يبنيو عن ابن عباس، فقاؿ لو موسى وكاف 

 قد غضب على أىل القرية لكونهم أبوا أف يطعموىما.
 شئت التخذت عليو أجرا{، وقيل: كانوا أىل قرية لئاماً }لو

 ولهذه الجملة ثمرات:
منها :حسن دفع الضرر العظيم باليسير، بل وجوبو؛ ألنو دفع بالخرؽ اليسير ضرر أعظم منو 

وىو الغصب، ويستوي في ذلك دفع الضرر عن نفسو وعن غيره؛ ألنو َدَفَع عن المساكين 
 الضرر الذي جهلوه :ىكذا ذكر الحاكم.

 مسائل من ىذا :وقد ذكر أىل الفقو 
 منها: إذا وجد اإلنساف حيواف غيره يجود بنفسو.

__________ 
 ( ػ من قولو تعالى) يريد أف ينقض فأقامو(1)
 ( ػ فهي معجزة تمت .2)
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قاؿ أبو مضر: وجب عليو ذبحو؛ ألف حفظ ماؿ المسلم واجب، فإذا ذبحو وصدقو المالك 
ف أخل بذبحو أثم وال ضماف عليو، إال أف يكوف في فبل ضماف عليو، وإف لم يصدقو ضمن، وإ

 يده، وبنى أبو مضر على أنو يجب الدخوؿ في واجب، و إف خشي من عاقبتو التضمين،
 وفرع بعض المتأخرين أنو ال يجب إذا خشي التضمين.

ومنها: من كاف في يده شيء لغيره وخاؼ من ظالم كاف لو أف يستفديو بدوف قيمتو، :ذكر ىذا 
 فر، وصححو ألف عود بعض النفع أولى من عود جميع المضرة.أبو جع

وعن األستاذ: ليس لو ذلك، و قد وسع في ىذا صاحب قواعد األحكاـ، واستلـز أف يدفع 
 أعظم المفسدتين بأحقهما حتى قاؿ: يجوز القتاؿ مع الفاسق إلقامة واليتو دفعاً لؤلفسد.

ة، بل لكونها وسيلة إال تحصيل المصلحة وقاؿ: يجوز إعانتو على المعصية ال بكونها معصي
الراجحة، كما يبذؿ الماؿ، في فداء أسرى المسلمين من الكفار، وكذا إذا كاف الوالة والحكاـ 
من الفساؽ قدـ أقلهم فسقاً لئبل تفوت المصالح، واهلل تعالى يقوؿ: }فَاتػَُّقوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم{ 

نو يعاف أقل الظالمين ظلماً على دفع األكثر ال على أخذه أ -عليهم السبلـ-وقد ذكر األئمة 
للماؿ، ولو عرؼ من إعانتو أنو يأخذ أقل مما يأخذ األكثر أعني قبح .وكذا في النهي عن 

المناكير، يقدـ النهي عن ما ىو أكثر قبحاً، فيقدـ الدفع عن النفس، ثم عن العضو، ثم عن 
، ثم عن الماؿ األعظم، ثم ع  ن الحقير ذكره في القواعد.البعض المحـر

 قاؿ: فإف كاف الحقير لفقير والكثير لغني ال يجحف؟
 قاؿ: ففيو نظر.

قاؿ الحاكم: وقد علم الخضر أف أىل السفينة ال يغرقوف إذ لو عرؼ غرقهم فذلك أعظم من 
 غصب السفينة.
 ومن الثمرات :

ة مع جواز زواؿ الظالم أف المنكر المطلوب حدوثو في المستقبل كالحاصل؛ ألنو خرؽ السفين
بموت أو إقبلع، وقد ذكر المؤيد باهلل نظير ىذا فقاؿ: إذا انهـز البغاة لم يجز قتلهم، إال أف 

 يظن أنهم إف لم يُقتلوا عادوا إلى المبغي عليهم.
 ومنها :
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 قولو تعالى: }الَ تُػَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت{
 اختلف ما أريد بذلك؟

 النسياف الذي ىو ضد الذكر. فقيل: غفلت , من
وعن أبي بن كعب أنو لم ينس ولكن ىذا من معاريض الكبلـ التي ينتفي معها الكذب مع إرادة 

وأراد :إخوة الدين، }وإني  -يعني سارة -: ىذه أختي-عليو السبلـ-التعريض، كقوؿ إبراىيم 
 سقيم{ فيستثمر جواز المعاريض.

 -ومنها: ما يتعلق بقتل الغبلـ:
أنو يجوز العدالة بالظاىر؛ ألف موسى سماه نفساً زاكية؛ إما ألنها طاىرة عنده لم يعرؼ  وذلك

 منها معصية، وإما ألنها صغيرة لم تبلغ الحنث.
 في قتل ىذا الغبلـ؟ -عليو السبلـ-و في ىذا بحث وىو أف يقاؿ: ما المبيح للخضر 

 قلنا: في ىذا وجوه:
ماً لقرب عهده بو: وىذا مروي عن األصم، وىذا كقوؿ األوؿ: أنو كاف بالغاً، ولكن سماه غبل

 ( في الحجاج:1األخيليَّة )
 شفاىا من الداء العضاؿ الذي بها

 
 غبلـ إذا ىز القناة شفاىا

 
 وقوؿ صفواف لحساف:

 تلق ذباب السيف مني فإنني
 

 غبلـ إذا ىوحيت لست بشاعر
 

 ؤمنين{،، وىذا يحمل على أنو فسر بو.وكاف أُبي يقرأ }وأما الغبلـ فكاف كافرًا وكانا أبواه م
 وقيل: كاف غبلماً يعمل بالفساد، وتأذى منو أبواه عن الضحاؾ.

وقيل: كاف يقطع الطريق، وىذا يبيح القتل إذا كاف كافرًا، وإف كاف قاطعاً للطريق محارباً فكذا 
 وجو.أيضاً ذلك يبيح القتل ومع الصغر يكوف من باب المنكر يبيح القتل للدفع، فهذا 

__________ 
( ػ ىي ليلى بنت عبداهلل بن الرحاؿ بن شداد بن كعب األخيلية من بني عامر بن صعصعة 1)

 سميت األخيلية لقوؿ جدىا أو لقولها
 نحن األخايل ما يزاؿ غبلمنا حتى يدب على العصى



 / ىػ80وقيل أبوىا األخيل بن ذي الرحالة بن شداد بن عبقادة بن عقيل توفيت في 
 ط الحجاج ارضا مريضة تتبع اقصى دائها فشفاىااذا ىب

 شفاىا من الداء العضاؿ الذي بها غبلـ اذا ىز القناة سقاىا
 سقاىا دماء المارقين وعلها اذا جمحت يوما وخيف اذاىا
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الوجو الثاني: أنو كاف صغيرًا، وىذا محكي عن ابن عباس وغيره، وإذا كاف كذلك فما المبيح 
 لقتلة؟
 في ذلك وجوه: قلنا:

 األوؿ: يوافق القياس في شريعتنا، وىو أف ذلك كالدفع عن الغير إذا فرض أنو قاطع طريق.
 ( كاف على العصياف.1علم أنو إذا أدرؾ ) -عليو السبلـ-الثاني: أف الخضر 

وروي عن ابن عباس أف نجدة الحروري كتب إليو كيف جاز قتلو، وقد نهى النبي صلى اهلل عليو 
لم عن قتل الولداف؟ فكتب إليو: إف َعِلْمَت من حاؿ الولداف ما علم عالم موسى فلك وآلو وس

وىو اسم موضع قريب من  -بالمد والقصر-أف تقتل. ونجدة كاف خارجياً منسوب إلى حرورا
 الكوفة :ذكره ابن األثير.

اجب ولهذا الوجو الثالث: أف في قتلو لطفاً ألبويو، واللطف الذي يدفع عن الطغياف والكفر و 
بين الخضر الوجو بقولو: }َفَخِشيَنا َأْف يُػْرِىَقُهَما{ قيل: ىو من قوؿ الخضر، وقيل: من قوؿ اهلل: 

 عن األصم.
 أسألة كبلمية:

األوؿ: أف يقاؿ: كيف يحسن إنزاؿ المضرة بإنساف ليكوف لطفاً آلخر؟ جوابو أف اللطف تابع 
إدخالو الجنة فحصل بقتلو أمراف اللطف ( ، وذلك تعويضو و 2لنفع من أنزلت بو المضرة )

 والعوض.
 الثاني: أف يقاؿ ىل يستوي في حصوؿ اللطف الموت والقتل؟

قاؿ الحاكم: ذلك يختلف، قد يكوف الموت لطفاً دوف القتل فيجب الموت وعكسو، فيجب 
 القتل ويستوياف فيخير.

 بو؟الثالث: أف يقاؿ ىل يحسن منا إف علمنا كما حسن من عالم موسى جوا
__________ 

 ( ػ أي بلغ تمت .1)



 ( ػ بذا الجواب يستقيم على أصل أبي العباس من وجهين2)
 األوؿ :أف يحسن األلم لمجرد العوض فهو مقصود لؤللم عنده والعوض مانع .

الثاني : أف يقوؿ إف العوض يبلغ مبلغاً عظيماً وإنهدائم غير منقطع فيكوف مستحقو من أىل 
....غير الجنة والنار عنده . وأبو ىاشم يخالفو في الوجهين فيجوز اللطف  الجنة إذ ال ال دار

مقصود أف األلم والعوض مضمناً وتابع وال يقوؿ بدوامو فيجوز أف يوفر في غير الجنة واهلل 
 أعلم
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ما تقدـ عن ابن عباس في جوابو لنجدة أنو يحسن، لكن إنما يكوف العلم بخبر نبي ، وىذا إذا 
ا: إنا متعبدوف بشرائع من تقدـ، وإف قلنا إنا غير متعبدين لم يحسن منا، وإف أعلمنا نبي؛ قلن

 ألف الشرائع تختلف.
 ومنها :جواز السؤاؿ للحاجة وقد يجب ذلك من قولو }استطعما أىلها{

 ومنها :جواز اإلجارة من قولو: لو شئت التخذت عليو أجرًا.
 قولو تعالى:

ْيِني َوبَػْيِنَك َسأُنَػبُّْئَك بَِتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِو َصْبرًا، َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت }قَاَؿ َىَذا ِفَراُؽ بػَ 
، َوَأمَّا ِلَمَساِكيَن يَػْعَمُلوَف ِفي اْلَبْحِر فََأرَْدُت َأْف َأِعيبَػَها وََكاَف َورَاَءُىْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصباً 

ـُ  ْيراً ِمْنُو َفَكاَف َأبَػَواُه ُمْؤِمنَػْيِن َفَخِشيَنا َأْف يُػْرِىَقُهَما ُطْغَياناً وَُكْفرًا، فََأَرْدنَاَأْف يُػْبِدَلُهَما رَبػُُّهَما خَ  اْلُغبَل
َكنٌز َلُهَما وََكاَف   زََكاًة َوَأقْػَرَب رُْحماً، َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَف ِلُغبَلَمْيِن يَِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة وََكاَف َتْحَتوُ 

ُىَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُىَما{.1َأبُوُىَما َصاِلحاً فََأرَاَد ) ُلَغا َأُشدَّ  ( رَبَُّك َأْف يَػبػْ
 ثمرات ذلك :

منها : أخذ الشافعي من قولو فكانت لمساكين أف المسكين أحسن حاالً من الفقير، ومذىب 
َربٍَة{.األئمة أف الفقير أحسن حاالً لقولو تعالى: }  َأْو ِمْسِكيناً َذا َمتػْ

 قيل : أراد قد لصق جلده بالتراب لشدة عرية.
__________ 

( ػ سؤاؿ حسن : لم قاؿ في اآلية األولى: فأردت وفي الثانية :فأردنا وفي الثالثة : فأراد 1)
 ربك ؟

فأسنده  الجواب :أنو في األولى في الظاىر إفساد فأسنده إلى نفسو . وفي الثالثة العاـ مخص
إلى اهلل تعالى وفي الثانية إفساد من حيث القتل العاـ من حيث التبديل فأسنده إلى نفسو وإلى 



اهلل تعالى . وقيل : ألف القتل كاف منو وإزىاؽ الروح من اهلل تعالى تمت من الغرائب والعجائب 
. 
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ولهذا قرئ في األحاد لمسَّاكين  وقالوا: في ىذه اآلية أف حصة كل واحد يسيرة أو أنهم ُأَجراء ،
 بتشديد السين.

 وعن الكلبي: كانت لعشرة إخوة، خمسة زمنين وخمسة يعملوف في البحر.
 وقولو: وراءىم قيل أراد أمامهم، كقولو تعالى: }ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَُّم{

 وقيل: أراد خلفهم، لكنهم يمروف عليو بالرجوع، ولم يعلموا بو عن الزجاج.
َرَب رُْحمًا{ قيل: أراد أبر بوالديو.ومنها   :في قولو تعالى: }َوَأقػْ

 وقيل: أوصل للرحم دؿ ذلك على حسن صلة الرحم.
 ُنْكَتة: قاؿ في التهذيب عن جعفر بن محمد رزؽ جارية فولدت الجارية سبعين نبيًا.

 م، عن الكلبي.وقيل: تزوجها نبياً من األنبياء فولد لو نبياً، فهدى اهلل على يديو أمة من األم
 ومنها:في قولو تعالى: }وََكاَف َتْحَتُو َكنٌز َلُهَما{ قيل: كانت صحف علم مدفونة عن ابن عباس.

 وقيل: كاف لوحاً من ذىب مكتوباً فيو
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزف، عجبت لمن يؤمن بالرزؽ كيف يتعب، عجبت لمن يؤمن 
عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، عجبت لمن يعرؼ الدنيا وتقلبها  بالموت كيف يفرح،

بأىلها كيف يطمئن إليها، ال إلو اهلل محمد رسوؿ اهلل، عن ابن عباس والحسن وجعفر بن 
 محمد، وروي ذلك مرفوعاً.

وقيل: كاف مااًل، وىذا مروي عن قتادة، وأبي علي، وعكرمة، وأنكر األصم أف يكوف علماً، 
 على جواز جمع الماؿ وتخليفو للورثة، كما فعلو ذلك الصالح. وىذا يدؿ

وعن قتادة: أحل الكنز لمن قبلنا، وحـر علينا، وحرمت الغنيمة عليهم وأحلت لنا، وأراد بتحريم 
َىَب َواْلِفضََّة{ وقد فسر الكنز بعدـ التزكية،  الكنز علينا ما في قولو تعالى: }َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَف الذَّ

 ذ من ذلك حسن الرعاية لحق الصالح في أوالده، وإف تقادمت األبوة.ويؤخ
 وعن جعفر بن محمد :كاف بين الغبلمين وبين األب الذي حفظا فيو يعني من أجلو سبعة آباء.
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:أنو قاؿ لبعض الخوارج  -عليهما السبلـ-وعن الحسين بن علي وقيل عن الحسن بن علي 
فظ اهلل الغبلمين؟ قاؿ: بصبلح أبيهما، قاؿ: فأبي وجدي خير منو، في كبلـ جرى بينهما بما ح

 فقاؿ: قد أنبانا اهلل أنكم قـو خصموف.
 .-عليو السبلـ-قاؿ الحاكم: ودلت على أنو يجب على العالم بياف المتشابو كما فعلو الخضر 

اعاً وال قاؿ لموسى عند أف فارقو: كن نف -عليو السبلـ-نكتة أخرى: ذكر الحاكم أف الخضر 
تكن ضرارًا، وكن ىشاً وال تكن غضباناً، وانزع عن اللجاجة وال تمش في غير حاجة، وال 

تعجب من غير عجب، وال تعيرف أحداً بخطيئتو، وابك على خطيئتك يا موسى تعلم ما تعلمت 
لتعمل بو، ال لتحدث بو فيكوف عليك وبالو، ولغيرؾ نوره، واجعل التقوى لباسك، والذكر 

 كبلمك، وىذا داخلة في األحكاـ الشرعية.والعلم  
قاؿ الحاكم: ومن الناس من يقوؿ إف الخضر حي وىو فاسد؛ ألنو نبي وال نبي بعد نبينا صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم.
إف قيل: في الرواية أنو عزَّى أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في النبي عليو 

 السبلـ .
 قولو تعالى:

 َأْف تُػَعذَّْب َوِإمَّا َأْف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسنًا{}ِإمَّا 
 قيل: خير بين القتل واألسر، وسماه حسناً باإلضافة إلى القتل.
 وقيل: كاف في شريعتهم التخيير بين القتل والعفو عن الكفار.

 وقولو تعالى:
 }َأمَّا َمْن ظََلَم{

 قيل: أراد أصر على كفره، ولم يتب.
 قولو تعالى:

نَػُهْم َسدِّا{}فَػهَ  نَػَنا َوبَػيػْ  ْل َنْجَعُل َلَك َخْرجاً َعَلى َأْف َتْجَعَل بَػيػْ
قد استدؿ بهذا على أنو يجوز أخذ األجرة على الواجب، واالستدالؿ بهذا على الجواز مردود؛ 

ألف ذي القرنين أنكر عليهم بقولو: ما مكني ربي فيو خير، وقد قاؿ الحاكم في ذلك داللة 
ال تؤخذ على ما جرى مجرى األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وتدؿ اآلية على أف األجرة 

 على أف اإلماـ يستعين بغيره على دفع المنكر.
 قولو تعالى:
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نْػَيا َوُىْم َيْحَسُبوفَ  َأنػَُّهْم  }ُقْل َىْل نُػَنبُّْئُكْم بِاأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 ُيْحِسُنوَف ُصْنعاً، ُأولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت رَبِّْهْم{.

 وثمرة ذلك :
وجوب التشدد في طلب الحق؛ لئبل يبطل سعيو بالتقصير في النظر والطلب، وأنو مع التقصير 

 يكوف عاصياً، ولو ظن أنو على الحق.
ائل اإللهية، وجوز العنبري التقليد فيها، وكذا وفي ىذا داللة على أنو ال يجوز التقليد في المس

 مقلد المحق ناج. -عليو السبلـ-ذكر أبو مضر.وعن القاسم 
 قولو تعالى:

ْعَمْل َعَمبلً َصاِلحاً َوالَ ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبِّْو َأَحدًا{.  }َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبِّْو فَػْليػَ
بن زىير، قاؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  قاؿ في الكشاؼ: قيل: نزلت في جندب

 إني أعمل العمل هلل فإذا اطلع عليو سرني، فقاؿ: ))إف اهلل ال يقبل ما شورؾ فيو((.
 وروي أنو قاؿ: ))لك أجراف أجر السر وأجر العبلنية(( وذلك إذا قصد أف يُػْقَتَدى بو.

غر(( قالوا: وما الشرؾ األصغر؟ قاؿ: وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اتقوا الشرؾ األص
 ))الرياء((.

 نكتة:
ُلُكْم{   قاؿ جار اهلل وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قرئ عند مضجعو:}ِإنََّما َأنَا َبَشٌر ِمثػْ

، وإف   كانت لو في مضجعو نوراً يتؤلأل إلى مكة حشو ذلك النور مبلئكة يصلوف عليو حتى يقـو
نوراً يتؤلأل من مضجعو إلى البيت المعمور حشو ذلك النور مبلئكة  كاف مضجعو بمكة كانت لو

 يصلوف عليو حتى يستيقظ((.
 تم ما نقل من سورة الكهف.

 
 -عليها السبلـ-سورة مريم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:}ِإْذ نَاَدى رَبَُّو ِنَداًء َخِفيِّا{
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فيفاً؛ ألنو أبلغ في التضرع، وأبعد في الرياء، فيكوف خ -عليو السبلـ-قيل: كاف دعاء زكريا 
: ))خير -عليو السبلـ-أقرب إلى اإلجابة، وىذا مروي عن ابن جريج، وفي الحديث عنو 



الذكر الخفي(( فيدؿ ىذا على أف األفضل دعا السر، فإف أمن على نفسو من الرياء، وقصد 
 ى اهلل عليو وآلو وسلم.التعليم كاف الجهر أفضل، كما قيل في دعاء النبي صل

وقيل: إنما دعا خفية لئبل يبلـ على طلب الولد في إباف الكبر والشيخوخة، وىذا يدؿ أنو ينبغي 
، وعليو الحديث عنو  : ))دع ما عند الناس -عليو السبلـ-تجنب ما يكوف سبباً في اللـو

 إنكاره، وإف كاف عندؾ اعتذاره((.
 خافهم.وقيل: أخفاه خوفاً من مواليو الذين 

 وقيل: خفت صورتو لضعفو وىرمو، كما جاء في صفة الشيخ صوتو خفات، وسمعو تارات.
واختلف في سن زكريا الذي دعا فيو، فقيل: ستوف، وقيل: خمس وستوف، وقيل: سبعوف، 

 وقيل: خمس وسبعوف، وقيل: خمس وثمانوف.
 قولو تعالى:

َعَل الرَّأْ   ُس َشْيباً َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربّْ َشِقيِّا{}ِإنّْي َوَىَن اْلَعْظُم ِمنّْي َواْشتػَ
إنما ذكر وىن العظم والشيب تضرعاً وتذلبلً بضعف حالو، وإنما قاؿ: ولم أكن بدعائك رب 

شقيا، أي قد عودتني اإلجابة، وأنك ال تخيبني، وذلك توسل منو إلى اهلل تعالى بما سلف لو من 
ف يكوف خفية، وأف يكوف بالتضرع والتذلل، وأف يدعوا اإلجابة، فهذه أمور من آداب الدعاء أ

 اهلل تعالى متوسبلً إليو بما عوده من النعم.
ويروى أف معن بن زائدة سألو محتاجاً وقاؿ: أنا الذي أحسنت إليَّ وقت كذا، فقاؿ: مرحباً بمن 

 توسل إلينا بنا، وقضى حاجتو.
 قولو تعالى:

 يَرِثُِني{}فَػَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِيِّا، 
دلت على جواز تمني الولد، ولكن إنما يستحب تمنية ألمر ديني؛ ألف زكريا خاؼ من مواليو 

 وىم كبللتو.
 وقيل: عصبتو. وقيل: بنو عمو. خاؼ منهم على الدين أف يغيروه وأف يبدلوه.
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صلى اهلل عليو وآلو  وكانوا أشرار بني إسرائيل، وأراد ميراث العلم؛ ألف األنبياء ال تورث، لقولو
وسلم: ))نحن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة(( وقد ورد استعماؿ اإلرث في العلم، 

َنا ِمْن ِعَباِدنَا{.  قاؿ تعالى: }ُثمَّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيػْ
في  -رضي اهلل عنو-وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))العلماء ورثة األنبياء(( وقوؿ أبي بكر 



 (1لما قالت لو: أأنت ورثت رسوؿ أـ أىلو؟ فقاؿ: بل أىلو ) -عليها السبلـ-جوابو لفاطمة 
 قولو تعالى:

 }يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نُػَبشُّْرَؾ ِبُغبلَـٍ اْسُمُو َيْحَيى{
دلت على حسن التبشير بما يسر، وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف من 

ت المغفرة إدخاؿ السرور على أخيك المسلم(( ودلت على أف المرسل ىو المبشر، فلو موجبا
قاؿ رجل: من يبشرني بكذا من عبيدي فهو حر، فأرسل إليو عبده بالبشارة عتق، والرسوؿ أيضاً 

 يسمى مبشرًا، قاؿ تعالى: }ُرُسبلً ُمَبشّْرِيَن{ فلو أرسل عبداً آخر بالبشارة لـز أف يعتقا معًا.
 لو تعالى:قو 

 }فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْف َسبُّْحوا ُبْكَرًة َوَعِشيِّا{
قيل: أراد باإليحاء اإلشارة، وقيل: الكتابة؛ وىذا يدؿ على أف اإلشارة والكتابة ليستا من 

 الكبلـ، فلو حلف ال تكلم فأشار أو كتب لم يحنث.
ى في سورة آؿ عمراف: }آيَػُتَك وعن الشافعي : يحنث باإلشارة، وجعلها من الكبلـ، لقولو تعال

 َأالَّ ُتَكلَّْم النَّاَس َثبلَثََة َأيَّاـٍ ِإالَّ َرْمزًا{ واالستثناء حقيقة يكوف من الجنس.
 قولو تعالى:

َناُه اْلُحْكَم َصِبيِّا{  }َوآتَػيػْ
قيل: أراد النبوة، وأف اهلل تعالى أكمل لو العقل وىو صبي، وىذا خاص فيو؛ ألف البلوغ شرط 

 الواليات.في 
 وقيل: أراد بالحكم الفهم للتوراة والفقو في الدين.

 وروي أنو دعاه الصبياف للعب، قاؿ: ما للعب خلقنا.
 ومن ذلك قولو:

 واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت
 

 إلى حماـ سراع وارد الثمدِ 
 

 قالت أال ليتما ىذا الحماـ لنا
__________ 

 ( ػ بياض في األصل .1)
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 امتنا أو نصفو فقدإالحم
 

أراد زرقاء اليمامة وىي امرأة يضرب بها المثل في حدة البصر، وكانت تبصر من مسيرة ثبلثة 
أياـ، فنظرت إلى حماـ بين جبلين تطير من بعد تسرع إلى الثمد، وىو الماء القليل، فلما 

 وردت الماء فإذا ىو ست وستوف.
 قولو تعالى:

 من َصْوماً فَػَلْن ُأَكلَّْم اْليَػْوـَ ِإنِسيِّا{}فَػُقوِلي ِإنّْي َنَذْرُت للرح
، فقيل: السكوت عن الكبلـ، وقيل: الصـو الشرعي، لكنهم كانوا ال  اختلف ما أريد بالصـو

 يتكلموف وىم صياـ، وىذا كاف في شريعتهم.
أما في شرعنا :فقد نسخ؛ ألنو نهى صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن صـو الصمت، وفي 

 صمات في اإلسبلـ(( فتكوف اآلية دالة على صحة النذر بالصـو الشرعي.الحديث: ))ال 
وأما النذر بالسكوت :فمنسوخ أي وجوبو، فلو نذر بو فقد يكوف محظوراً إذا وجب الكبلـ كرد 

السبلـ، وواجباً إذا كاف الكبلـ محظوراً فيلـز الوفاء بو، وقد يكوف مباحاً فيبطل نذره عند أبي 
 ب ، وعند المؤيد باهلل إذا لم يف بو كفر.العباس , وأبي طال

 وإنما أمرت بالسكوت ألمرين:
 األوؿ: أف عيسى صلى اهلل عليو يكفيها الكبلـ بما تبرأ بو ساحتها.

 والثاني: كراىة مجادلة السفهاء.
قاؿ جار اهلل: وفيو داللة أف السكوت عن السفهاء واجب، ومن أذؿ الناس سفيو لم يجد 

 مسافهاً.
لبعض السلف: لو قلت واحدة لسمعت عشرًا، فقاؿ: ولو قلت أنت عشراً لما  وقاؿ رجل

 سمعت واحدة.
قاؿ جار اهلل: ما قرع السفيو بمثل اإلعراض، وال أطلق عنانة بمثل العراض، وىذا يصدقو قولو 

 تعالى: }َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِليَن{
 شعرًا:

 رجعت على السفيو بفضل حلمي
 

 جاماكأف الحلم صار لو ل
 

 فظن بي السفاه فلم يجدني
 



 أسافهو وقلت لو سبلما
 

 فقاـ يجر رجليو ذليبلً 
 

 وقد كسب الآلمة والمبلما
 

 وفضل الحلم أبلغ في سفيوٍ 
 

 وأحرى أف يناؿ بو انتقاما
 

 قولو تعالى:
 }فََأَشاَرْت ِإلَْيِو{
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ـ وىذا ظاىر؛ ألنها غير ىذا دليل أف اإلشارة ليست بكبلـ فبل يحنث بها من حلف من الكبل
 داخلة في حقيقة الكبلـ.

 قولو تعالى:
 }َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا{

 قاؿ الحاكم: دؿ ذلك على حسن التواضع.
 قولو تعالى:

ـٌ َعَلْيَك َسَأْستَػْغِفُر َلَك رَبّْي{  }قَاَؿ َسبَل
 قيل: سبلـ متاركة ومباعدة عن أبي علي، وأبي مسلم.

 وقيل: أراد سبلمة الدنيا، والدعاء بمثل ىذا جائز للكافر. وقيل: أماف لك مني،
وقيل: معناه سلمت مني، وقولو تعالى: }َسَأْستَػْغِفُر َلَك رَبّْي{ قيل: وعده باالستغفار على 

 مقتضى العقل حتى منعو الشرع.
 وقيل: أراد باالستغفار أف ال يعذبو في الدنيا.

تحلم ومبلطفة، وعدـ  -عليو السبلـ-واب إبراىيم وقيل: استغفارًا مشروطاً بالتوبة، وفي ج
 مجازاة لقوؿ أبيو ألرجمنك.



 قولو تعالى:
 }َوَأْعَتزُِلُكْم{

 دؿ :على وحوب الهجرة، وعدـ مواالة الكافر وموادتو.
 قولو تعالى:

 }َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد{
 لوعد لو محل.دلت :على أف الوفاء با

قيل: خص إسماعيل بذلك؛ ألنو وعد صديقاً لو أف ينتظره في مكاف فانتظره سنة، وناىيك أنو 
 وعد من نفسو الصبر على الذبح فوفى بو حيث قاؿ: }َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء اللَُّو ِمَن الصَّاِبرِيَن{.

 قولو تعالى:
ف َخرُّ  َِ َلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحَم  وا ُسجَّداً َوُبِكيِّا{}ِإَذا تُػتػْ

 ىذا راجع إلى من سبق، إما إلى النبيين ومن بعدىم، وإما إلى قولو: }َوِممَّْن َىَديْػَنا{
وقد استدؿ من أوجب سجود التبلوة بهذه اآلية؛ ألنو ال سجود في القرآف إال سجود التبلوة، 

يفة، وصاحبيو :إنو يجب واهلل تعالى إنما بين صفتهم بالسجود لُيقتدى بهم، وىذا قوؿ أبي حن
 على القارئ والمستمع، لكن إنما يجب في مواضع محصورة.
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ومذىب أكثر األئمة, والشافعي :أنو غير واجب، ويحملوف ىذا على االستحباب، واحتجوا أنو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم لم يسجد عند أف قرأ عليو زيد بن ثابت النجم، وقد روي أنو سجد، 

لو مرة وتركو مرة دؿ أنو ليس بواجب، واحتجوا أيضاً بما روي أف عمر بن الخطاب قرأ فلما فع
السجدة يـو الجمعة وىو على المنبر فنزؿ وسجد وسجدوا معو، ثم قرأىا في الجمعة األخرى 

فتهيؤا للسجود فقاؿ عمر: على رسلكم إف اهلل لم يكتبها علينا إال أف نشاء، وكاف ذلك 
األنصار، ولم ينكر عليو، واحتجوا بأنها لو كانت واجبة لم يفعلها من قعود بحضرة المهاجرين و 

على الراحلة في السفر، وبأنها لو كانت واجبة لبطلت الصبلة بتركها، احتج الموجبوف بقولو 
 تعالى في سورة االنشقاؽ: }َوِإَذا قُِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُف الَ َيْسُجُدوَف{ فذمهم على السجود، أجبنا

 بأف ذلك في الكفار، أو أراد الخضوع.
 قالوا: قاؿ تعالى: }ِإنََّما يُػْؤِمُن بِآيَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا ِبَها َخرُّوا ُسجَّدًا{

أجبنا: بأنو أراد سجود الصبلة أو الخضوع، أو االستحباب؛ ألف ذلك ال يكوف شرطاً في 
 اإليماف إجماعاً.



ع والبكاء فذلك ظاىر، وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو أما استثمار استحباب الخشو 
 وسلم: ))اتلوا القرآف وابكوا، فإف لم تبكوا فتباكوا((.

: قرأت القرآف على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في -رضي اهلل عنو-وعن صالح المري
 المناـ فقاؿ: ))يا صالح ىذه القراءة فأين البكاء((.

ذا قرأتم سجدة سبحاف اهلل فبل تعجلوا في السجود حتى تبكوا، وإف لم تبك وعن ابن عباس: إ
 عين أحدكم فليبك قلبو.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف القرآف نزؿ بحزف، فإف قرأتموه فتحازنوا(( ىكذا في 
جدة الكشاؼ قاؿ فيو: وقالوا يدعو في سجود التبلوة بما يليق بآيتها، فإذا قرأ آية تنزيل الس

قاؿ: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدؾ، وأعوذ بك أف أكوف من 
 المستكبرين عن أمرؾ.
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 وإف قرأ سجدة سبحاف اهلل قاؿ: اللهم اجعلني من الباكين إليك، الخاشعين لك.
لك، وإف قرأ ىذه اآلية قاؿ: اللهم اجعلني من عبادؾ المنعم عليهم المهتدين، الساجدين 

 الباكين عند تبلوة آياتك.
 والمذىب يسبح فيها بما يسبح في سجود الصبلة.

 قولو تعالى:
 }َوِإْف ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَىا{

 استحسنَّا ذكر ما قيل في ذلك بياناً لما اشتبو.
وقد اختلف علماء التفسير في المراد فقيل: ىذا يختص بالمشركين فيكوف المعنى بيناً :وىذا 

 ن عكرمة, واألصم، والقاضي.مروي ع
 وقولو تعالى: }ُثمَّ نُػَنجّْي الَِّذيَن اتػََّقْوا{

 ابتداء وليس بعطف، أي ننجيهم من الدخوؿ، نظيره: }ُثمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{
 وقيل: ىو عاـ، ثم اختلفوا على أقواؿ:

لَِّذيَن اتػََّقْوا{ لكن يردىا المؤمن فقيل: أراد بالورود الدخوؿ، ولهذا قاؿ تعالى: }ُثمَّ نُػَنجّْي ا
 جامدة فيعبر بها، وتنهار بغيرىم.

 ( وىي الجليدة التي تعلوا المرؽ.1وعن ابن عباس: يردونها كأنها إىالة وروي ُدَواية )
: ))إذا دخل -عليو السبلـ-وروي أف جابراً سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ 



هم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أف نرد النار، فيقاؿ لهم قد وردتموىا أىل الجنة الجنة قاؿ بعض
 وىي جامدة((.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها، فتكوف على المؤمنين بردًا 
 وسبلماً كما كانت على إبراىيم((.

َعُدوَف{ فالمراد من َها ُمبػْ  عذابها. وأما قولو تعالى: }ُأْولَِئَك َعنػْ
 قاؿ ابن مسعود، والحسن، وقتادة: الورود :الجواز على الصراط.

 وعن ابن عباس: قد يرد الشيُء الشيَء وإف لم يدخلو، كقولو تعالى: }َوَلمَّا َورََد َماَء َمْدَيَن{.
وعن مجاىد: ورود المؤمن النار ىو مس الحما جسده في الدنيا لقولو صلى اهلل عليو وآلو 

 ى من فيح جهنم((.وسلم: ))الحم
 : ))الحمى حظ كل مؤمن من النار((.-عليو السبلـ-وقاؿ 

__________ 
( ػ دواية كثمامة وبكسر : وىي ما تعلو اؿ... واللبن إذا ضربتها الريح تمت قاموس فصل 1)

 الداؿ المهملة .
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م: وردت القافلة البلد، وإف لم وقيل: الورود للقرب منها، نحو:}َوَلمَّا َورََد َماَء َمْدَيَن{. وقوله
 تدخل.

 قولو تعالى:
 ْبدًا{}َوَما يَػْنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأْف يَػتَِّخَذ َوَلدًا، ِإْف ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحَمِن عَ 

 استدؿ بهذا على أف النبوة والملك ال يجتمعاف، وىذا قوؿ أكثر العلماء.
اجتماع النبوة والملك، وأف من ملك أباه أو ابنو لم يعتق، وأما سائر ذوي األرحاـ  وعن داود:

المحاـر فمذىب األئمة وأبي حنيفة ,وأصحابو , والثوري ,واألوزاعي، وابن حي, وىو مروي عن 
عمر, وعبداهلل: أنهم يعتقوف، وأخذوا ذلك من قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من ملك ذا 

 هو حر((.رحم محـر ف
 وقاؿ الشافعي : ال يعتق إال األصوؿ والفروع.

 قولو تعالى:
 }فَِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك{

 ثمرة ذلك:



الداللة على أف القرآف الكريم عربي، فبل تصح في الصبلة قراءتو بالعجمية أحسن العربية أـ ال، 
تصح إال بقرآف لقولو تعالى في  وىذا مذىب األئمة، والشافعي؛ وتحرير الداللة أف الصبلة ال

َر ِمْنُو{ وقولو صلى  َر ِمَن اْلُقْرآِف{ وقولو تعالى:}فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسَّ سورة المزمل:}فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسَّ
 اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال صبلة إال بفاتحة الكتاب وقرآف معها((

ية، ولقولو تعالى في سورة الشعراء: وإذا ثبت ذلك فما يقرأه بالفارسية ليس بقرآف لهذه اآل
}بِِلَساٍف َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن{ وقولو تعالى في سورة يوسف: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه قُػْرآناً َعَربِيِّا{ وقولو تعالى في 

َنا  سورة حم السجد: }ِكَتاٌب ُفصَّْلْت آيَاتُُو قُػْرآناً َعَربِيِّا{ وقولو تعالى في سورة الشورى: }َأْوَحيػْ
 ْيَك قُػْرآناً َعَربِيِّا{.ِإلَ 

 وعند أبي حنيفة: تصح قراءتو بالفارسية أحسن العربية أـ ال.
 وعند صاحبيو ,والمنصور باهلل: يجوز بالفارسية إف لم يحسن العربية.
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َوَمْن بَػَلَغ{  وشبهة أبي حنيفة: قولو تعالى في سورة األنعاـ: }َوأُوِحَي ِإَليَّ َىَذا اْلُقْرآُف أِلُنِذرَُكْم ِبوِ 
 قاؿ: أراد من بلغو القرآف، والعجمي ال يكوف منذرًا بلغة العربي.

 قلنا: روي عن ابن عباس أف المراد ومن بلغو فأنا نذيره، ال أف المراد أف اإلنذار يكوف بالقرآف.
 

 سورة طو
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َتْشَقى، ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشى{.قولو تعالى:}طو، َما َأنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف لِ 
( 1النزوؿ: قاؿ في الكشاؼ: روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى بالليل حتى اسمغدت )

 فقاؿ لو جبريل: ابق على نفسك فإف لها عليك حق. -أي ورمتا-قدماه
ماه، فقيل: وعن المغيرة بن شعبة كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي حتى ورمت قد

 أليس قد غفر لك؟ فقاؿ: ))أفبل أكوف عبداً شكورا((.
وقيل: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأصحابو كانوا يربطوف الحباؿ في صدروىم 

 بالليل في الصبلة حتى نسخ ذلك بالفرض، وأنزؿ اهلل ىذه اآلية عن مجاىد.
: لما قاؿ أبو جهل وغيره عند] ما[ وقيل: كاف يصلي ويقف على إحدى رجليو فنزلت، وقيل

 رأوا شدة عبادتو ىو شقي نزلت.
 وفي معنى طو وجوه:



 قيل: اسم للسورة، وقيل: بياف أف القرآف مركب من ىذه الحروؼ، وقد عجزوا أف يأتوا بمثلو.
 وقيل: اكتفى بالحرؼ عن الكلمة، وأف الطاء بمعنى الطاىر، والهاء بمعنى الهادي.

 ( قيل يا رجل.2، وقيل: إنها في لغة عك ) -أي ِط األرض -وقيل: إف ذلك أمر 
قيل: والمراد القسم، فيكوف جواب ما أنزلنا عليك القرآف، وإذا جعل اسماً للسورة كاف قولو ما 

 أنزلنا عليك كبلماً مبتدأ.
__________ 

 220ص:  3( ػ لساف العرب ج: 1)
لواـر بالغين معجمة يقاؿ اسمغدت المسمغد الشديد القبض حتى تنتفخ األنامل المسمغد ا

أناملو إذا تورمت اسمغد الرجل أي امتؤل غضبا وفي الحديث أنو صلى حتى اسمغدت رجبله 
 أي تورمتا وانتفختا تمت .

 ( ػ اسم قبيلة تمت .2)
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 ثمرة ذلك على قوؿ من قاؿ: أراد شقاء الدنيا بمعنى بعدىا، وأنو يحزف على عدـ قبولهم
يلـز اإلنساف الغم لعدـ إيماف غيره، ويكوف ىذا نظير قولو تعالى في سورة : أنو ال 

 الكهف:}فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك َعَلى آثَاِرِىْم{
 : ففي ذلك نسخ لوجوب التهجد.-أي لتتعب بطوؿ قياـ الليل  -وإف أريد لتشقى

 على أحدىما.وإف أريد لتتعب من القياـ على إحدى رجليك: ففي ذلك نهي عن القياـ 
وقيل: أراد بالشقاء في اآلخرة فيكوف معناه : لتشقى بو في اآلخرة، بل لتسعد إذا بلغتو، 

 وعليك بما فيو.
 وذكر أبو مسلم وجهين:

األوؿ: ال يؤاخذ بفعل و ال يبلـ، فإذا بلغت فما عليك تبعة من فعلهم ونحو ذلك: }َما 
 َأْرَسْلَناَؾ َعَلْيِهْم وَِكيبًل{.

 ما عليك أف تحزف عليهم.والثاني: 
قاؿ الحاكم: ويدؿ على وجوه التفكر لقولو:}ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشى{ وخص من يخشى ألنهم 

 المنتفعوف بذلك، وإالَّ فهو تذكرة للجميع
 قولو تعالى :

 }َوِإْف َتْجَهْر بِاْلَقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعَلُم السّْرَّ َوَأْخَفى{



  تجهر فاكتفى بقولو }َوِإْف َتْجَهْر بِاْلَقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعَلُم السّْرَّ َوَأْخَفى{المعنى وإف تجهر أو ال
 لداللة الكبلـ عليو بسم اهلل الرحمن الرحيم .

قاؿ جار اهلل: و ىو يحتمل أف يكوف نهياً عن الجهر، ويكوف كقولو تعالى:}َواذُْكْر رَبََّك ِفي 
وَف اْلَجْهِر{ والمعنى: إف اهلل تعالى غني عن جهرؾ؛ ألنو يعلم السر، نَػْفِسَك َتَضرُّعاً َوِخيَفًة َودُ 

 وإما أف يكوف تعليماً للعباد أف الجهر ليس إلسماع اهلل تعالى، و إنما ىو لغرض آخر.
و عن ابن عباس, والحسن: السر :ما حدَّث بو غيره في خفية، والذي ىو أخفى :ما أضمره في 

 نفسو، ولم يحدّْث بو غيره.
 قيل: السر: ما يحدث بو نفسو، و أخفى :ما يريد أف يحدث بو نفسو في المستقبل.و 

 وقيل: السر :العمل الذي سره وأخفى :الوسوسة: عن مجاىد.
 وقيل: السر إسرار الخلق، وأخفى سره الذي ال يعلمو أحد.

 قولو تعالى:
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 ُطًوى{}فَاْخَلْع نَػْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِدي اْلُمَقدَِّس 
 إنما أمر بخلع نعليو لوجوه:

 األوؿ: ما أفاده الظاىر أف ذلك لحرمو المكاف، فجعل ذلك علة للخلع.
قاؿ جار اهلل: روي أنو خلعهما وألقاىما من وراء الوادي؛فيكوف ذلك احتراماً للبقعة, وتعظيماً 

 لها، وتشريفاً لقدسها.
بو بركة الوادي: عن الحسن، وابن جريج، وقيل: أمر بخلع نعليو ؛ليباشر بقدميو األرض؛ فتصي

 ومجاىد، وسعيد بن جبير.
 وقيل: أمر بخلع نعليو؛ ألف الُحفوة تواضع هلل عز وجل؛ ومن ثم طاؼ السلف بالكعبة حافين.

قاؿ جار اهلل: ومنهم من استعظم دخوؿ المسجد بنعليو وكاف إذا ندر منو الدخوؿ منتعبًل 
 تصدؽ.

ت :عن كعب ,وعكرمة، ويحتمل أف يكوف ىذا جائزاً في شرعهم وقيل: كانا من جلد حمار مي
قبل ذلك، ويحتمل أف يكونا مدبوغين، ويحتمل أف يكوف لبسهما لضرورة: ذكر االحتماالت 

 الحاكم.
يلبسهما اتقاء من األنجاس، وخوفاً من الحرشاف،  -عليو السبلـ-وعن أبي مسلم: كاف موسى 

 فُأعلم باألمن والطهارة.



 بالخلع؛ ألف من بلغ المقصد خلع نعليو فأمر بالخلع ليقف. وقيل: أمر
وىاىنا بحث :وىو أف يقاؿ: ما تعبدنا في مثل ىذا ىل يستحب خلع النعل؛ ألف ذلك من 

كاف يمشي حافياً إذا عاد مريضاً أو شيع   -عليو السبلـ-التواضع، ولهذا قد روي أف علياً 
لك؛ ألنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى تارة جنازة، وفي الجمعة والعيدين، أو ال يستحب ذ

: ))صلوا في نعالكم وخالفوا -عليو السبلـ-حافياً وتارة منتعبًل، رواه في سنن أبي داود، وقاؿ 
 اليهود((.

وفي السنن عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))خالفوا اليهود فإنهم ال يصلوف في نعالهم وال 
يستحب أف يصلى في النعل لهذا الحديث، كذلك يقاؿ:  أخفافهم(( فقد قاؿ في االنتصار:

ىل يستحب التواضع لئلماـ والعالم بالمشي بين يديو حافياً أو ال؟ ىذا يحتاج إلى تحقيق 
كاف يمنع الناس من تقبيل قدميو لئبل   -عليو السبلـ-وبحث، وقد روى أبو جعفر أف الناصر 

 يتشبو بالظلمة.
 قولو تعالى:

(1/205) 

 

 ِم الصَّبَلَة ِلذِْكِري{}َوَأقِ 
 قيل: معناه لتذكرني فيها بما يشرع فيها من الذكر.

 وقيل: لتذكرني دوف غيري فبل تقصد أمراً آخر فتكوف مرائياً.
وقيل: معناه لوقت ذكري لقولو تعالى في سورة النساء: }ِإفَّ الصَّبَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا 

 َمْوُقوتاً{.
عناه إذا نسيت الصبلة ثم ذكرتها فأنت ذاكر لي بذكرىا، أو بحذؼ المضاؼ أي لذكر وقيل: م

: ))من ناـ عن صبلة أو نسيها فوقتها حين -عليو السبلـ-صلواتي، وعليو الحديث عنو 
 يذكرىا((

 فصار ثمرة ذلك :
سيها ثم لزـو الذكر في الصبلة؛ لكن الداللة مجملة، وتحريم اإلشراؾ في الصبلة ولزومها إذا ن

 ذكرىا، ىذا على حسب التفسير المذكور.
 قولو تعالى:

 }لُِتْجَزى ُكلُّ نَػْفٍس ِبَما َتْسَعى{
دؿ ذلك على أف أحداً ال يؤاخذ بذنب غيره، وال يثاب بفعل غيره، وعليو قولو تعالى في سورة 



نَساِف ِإالَّ َما َسَعى{  النجم: }َوَأْف لَْيَس ِلئْلِ
 الميت ليعذب ببكاء أىلو عليو(( فيو تأويبلف: وما ورد في الحديث: ))إف

األوؿ: أف المراد إذا أوصى أف يبكى عليو كما كانت الجاىلية تفعل، ولهذا فإف عبد المطلب 
 قاؿ لبناتو: أبكينني فأنا أسمع،

 وقاؿ طرفة بن العبد:
 إذا مت فاتبعيني بما أنا أىلو

 
 وشقي عليَّ الجيب يا أـ معبدي

 
أف المراد ببكاء أىلو عليو، أي لما كانوا يقولوف إنو كاف يفعل في حاؿ الحياة والتأويل الثاني: 

من الظلم والقتل، ويدؿ على ذلك أنو ال يلحق اإلنساف فعل غيره، فبل يثاب بما فعلو غيره من 
نَساِف ِإالَّ َما   َسَعى{.غير وصية، وسيأتي زيادة إف شاء اهلل تعالى عند قولو تعالى: }َوَأْف لَْيَس ِلئْلِ

أما التبرع بدين اآلدمي: فقد ورد الحديث أنو يلحق، ولهذا قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم في 
أنو قد قضاه قاؿ:  -عليو السبلـ-خبر أبي قتادة لما ضمن بدين على ميت، وأخبر الرسوؿ 

 ))اآلف بردت عليو مضجعو((. وروي جلدتو.
 قولو تعالى:
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ي َصْدِري، َوَيسّْْر ِلي َأْمِري، َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني، يَػْفَقُهوا قَػْوِلي، َواْجَعْل }قَاَؿ َربّْ اْشَرْح لِ 
 ِلي َوزِيرًا ِمْن َأْىِلي، َىارُوَف َأِخي{.

 ثمرة ىذه الجملة:
 أف كل مأمور بأمر يحسن منو أف يسأؿ ما يستعين بو على أدائو.

 ألنبياء، واألئمة والقضاة والوالة:وىذه أمور تُعين على األمور المتعلقة با
أولها: شرح الصدر، وىو يتضمن أالَّ تشغلو الصحة والغم فيشغل ذلك قلبو، ويمنعو عن أداء 

 ما أمر بو. والشجاعة: فبل يكوف جباناً فيكوف جبنو مانعاً لو من إنفاذ األمور.
ذر أنو لما طلب اإلمارة  ثانيها: تيسير األمر فبل يكوف ما دخل فيو شاقاً عليو، وفي حديث أبي

قاؿ لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إنك ضعيف وإنها أمانة(( فينبغي أف ال يكوف صاحب 
 الوالية كثير العلل؛ ألف ذلك يمنع من المقصود.



الثالث: حل القعدة من لسانو؛ ألنو كاف في لسانو عقدة، والبياف يتعلق باللساف، وألنو يتعلق بو 
 التنفير.

 ت العقدة خلقة فحلها اهلل تعالى معجزة لو.قيل: كان
وقيل: كانت بسبب الجمرة التي وضعها على لسانو، وذلك ألنو أخذ بلحية فرعوف فنتفها فهم 

بقتلو، فقالت آسية: إنو صبي ال يعقل، وعبلمتو أف تقرب من التمرة والجمرة فيأخذ الجمرة 
 لسدي.فقربا منو فأخذ الجمرة: عن سعيد بن جبير، ومجاىد، وا

حوؿ يده من التمرة إلى الجمرة، واختلف ىل بقي شيء من  -عليو السبلـ-وقيل: إف جبريل 
 العقدة؟ فعن الحسن :حلت لقولو تعالى:}َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك يَاُموَسى{ وصححو الحاكم.

ارُوُف ُىَو وقيل: بقي بعضها عن أبي يعلي لقولو تعالى:}َوالَ َيَكاُد يُِبيُن{ وقولو تعالى:}َوَأِخي ىَ 
 َأْفَصُح ِمنّْي ِلَسانًا{.
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قاؿ جار اهلل: وفي تنكير العقدة أنو طلب حل بعضها، وكاف في لساف الحسين بن علي رتة 
أخ للنبي  -عليو السبلـ-فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ورثها من عمو موسى(( ألف موسى 

، وفي ذلك داللة على أف النقص في اللساف الذي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في النبوة واإليماف
 ال يمنع من البياف والتفهيم ال يبطل اإلمامة والقضاء.

وروي أف يده حرقت وأف فرعوف اجتهد في عبلجها فلم يبرئ فلما دعاه قاؿ: إلى أي رب 
 دعوتني؟

 قاؿ: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنها.
ها مع فرعوف في قصعة واحدة، فتنعقد بينهما حرمة وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده لئبل يدخل

 المؤاكلة.
الوزير؛ ألنو يستعين بو، ومن ىذا يؤخذ استحباب  -عليو السبلـ-والرابع :مما سأؿ موسى 

 ذلك لمن ولي أمرًا.
والخامس: أف طلبو لهاروف لما اختص بو من صفات اإليماف، فيكوف من ثمرات ذلك أف يكوف 

 الوزير مؤمناً.
 لحاكم: ألف في صحبة المؤمن لطفاً.قاؿ ا

 قولو تعالى:
ُر َأْو َيْخَشى{  }فَػُقوالَ َلُو قَػْوالً لَيػًّْنا َلَعلَُّو يَػَتذَكَّ



 قيل: القوؿ اللين نحو قولو تعالى: }َىْل َلَك ِإَلى َأْف تَػزَكَّى، َوَأْىِدَيَك ِإَلى رَبَّْك فَػَتْخَشى{.
ال ينزع منو إال بالموت، وأف تبقى لو لذة المطعم وقيل: وعداه شباباً ال ىـر بعده، وملكاً 

 والمشرب والمنكح إلى حين موتو.
 وروي أنو لما سمع ذلك أراد أف يؤمن فمنعو ىاماف.

وقيل: كنياه وىو من ذوي الكنى الثبلث، أبو العباس ,وأبو الوليد ,وأبو مرة، وإنما أمر بالقوؿ 
 اللين ليكوف أقرب إلى القبوؿ.

 و على تربيتو لموسى، ولما ثبت لو من مثل حق األبوة.وقيل: مجازاة ل
 الثمرة حكماف:

األوؿ: أنو يبدأ بالقوؿ اللين في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وأف ال يخشى اآلمر 
الناىي أوالً خشية أف يدعوه ذلك إلى الزيادة في المنكر؛ وألنو إذا أثمر القوؿ اللين فالمجاوزة 

 عليو تعد.
 ثاني: حسن المكافأة بالصنيع، ولو كاف المبتدئ بو كافرًا.الحكم ال

 قولو تعالى: }َوِفيَها نُِعيدُُكْم{ أي في األرض.
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 ثمرة ذلك:
 إثبات الدفن وىو شريعة مجمع عليها.

 قولو تعالى:
 }ِإمَّا َأْف تُػْلِقَي َوِإمَّا َأْف َنُكوَف َأوََّؿ َمْن َأْلَقى، قَاَؿ َبْل َأْلُقوا{

 قيل: إنما قدمهم في أف يلقوا لوجهين:
 األوؿ: أف يكوف مقابلة أدب بأدب؛ ألنهم أظهروا النصفة بالتخيير وذلك أدب وحسن تواضع.

 والثاني: أف سلطاف المعجزة بإبطاؿ ما يبغوف من المكايدة أظهر,
 فتكوف الثمرة:حسن المقابلة لؤلدب باألدب، واالختيار لما بو يظهر الحق.

 :قولو تعالى
 }َفؤلَُقطَّْعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخبَلٍؼ َوأُلَصلّْبػَنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل{

 ثمرة:
أف الصبر على القتل ونحوه من أنواع العذاب على الدخوؿ في اإلسبلـ أفضل، وإف جاز النطق 

 بكلمة الكفر.



الجنة، وىذا قد ذكره قاضي القضاة،  وروي أنهم لما سجدوا هلل أراىم اهلل تعالى منازلهم في
 وغيره من المعتزلة ,وأىل المذىب.

 قولو تعالى:
 }َوَما َأْكَرْىتَػَنا َعَلْيِو ِمَن السّْْحِر{
 قيل: أجبرىم على تعلم السحر.

وقيل: على فعلو، وقيل: حشرىم وجمعهم لمعارضة موسى بالسحر كرىاً، وظاىر الكبلـ أنهم 
ا، وعلى ما أكرىوا عليو من عمل السحر، فإف قيل: اإلكراه تزوؿ معو طلبوا المغفرة على الخطاي

المعصية إذا كاف مجحفاً ولعلو يقاؿ: عدوا ذلك على نفسوىم ذنباً على سبيل التحرج، واهلل 
 أعلم.

 قولو تعالى:
 }ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت َما َرزَقْػَناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِو{

وتستعينوا بذلك على المعصية، أو تمنعوا حق اهلل، أو تحرموا قيل: بأف تسرفوا بالتبذير، 
 الحبلؿ.

 قولو تعالى:
 }َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربّْ لِتػَْرَضى{

 استدؿ بهذا على حسن المبادرة إلى الطاعات، ويدخل في ذلك تعجيل الصلوات.
وقيل: ىذا عتاب لو؛  قيل: وليس قولو تعالى: }َوَما َأْعَجَلَك َعْن قَػْوِمَك{ نهي لو عن التقدـ،

 ألنو تعالى وقت لهم وقتاً فخالف بالتقدـ، ظناً واجتهاداً منو أف في ذلك رضاء لو تعالى.
 قولو تعالى:
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َـّ الَ  ْأُخْذ  تَ }قَاَؿ يَا َىارُوُف َما َمنَػَعَك ِإْذ رََأيْػتَػُهْم َضلُّوا، َأالَّ تَػتَِّبَعِني َأفَػَعَصْيَت َأْمِري، قَاَؿ يَا اْبَن ُأ
 بِِلْحَيِتي َوالَ ِبَرْأِسي ِإنّْي َخِشيُت َأْف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػْيَن بَِني ِإْسَرائِيَل َوَلْم تَػْرُقْب قَػْوِلي{

المعنى: قيل أراد باالتباع اللحوؽ بو، وترؾ اإلقامة بين ظهرانيهم، فيكوف في ذلك دليل على 
 وجوب الهجرة من الكفار.

، إف قيل: ىذا  -عليو السبلـ-لمجاىدة لهم، والمبلزمة لطريقة موسى وقيل: االتباع أريد بو ا
 كاف من ىاروف مخالفة وعصياناً ألمر موسى؟

 قلنا: في ذلك وجوه:



أمره أف يلحق بو إف رآه صبلحاً، فرأى ىاروف اإلقامة أصلح،  -عليو السبلـ-األوؿ: أف موسى 
 وىذا يدؿ على أف للنبي أف يجتهد.

 وإف توجو إليو فالمقصود غيره.الثاني: أف الخطاب 
َّ{ قيل: كاف أخاه ألمو، وقيل: بل  َُ الثالث: أف ذلك كاف ذنباً من ىاروف، وقولو تعالى:}يَا اْبن ُأ

 ألبيو وأمو، لكن ذكر األـ استعطافاً واسترقاقاً.
 وقولو تعالى: }الَ تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي َوالَ ِبَرْأِسي{

 ىذا فيو وجوه:
لما اشتد بو الغضب لعصيانهم أخذتو الدىشة في اللـز برأس  -عليو السبلـ-األوؿ: أف موسى 

 أخيو ولحيتو، وكاف ىذا ذنباً من موسى.
الثاني: أنو لم يفعل ذلك على وجو اإلىانة، فإف النبي ال تجوز إىانتو، ولكن أخذ بهما مبالغة 

 غر.في تأديبو، والغضب في أمر اهلل يقتضي تأديبو، وإف كاف موسى ىو األص
 وقيل: أجراه مجرى نفسو، وفعل كما يفعل المتأسف في القبض على لحية نفسو، ورأس نفسو.

وقيل: كانت العادة جارية في ذلك الزماف بالقبض على اللحية والرأس، كما أف العادة في زماننا 
لى الخطأ بالقبض على اليد والمعانقة.وقولو تعالى: }الَ تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي{ المعنى لئبل يوىم ع

 وتحصل شماتة األعداء.
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قاؿ الحاكم: وقولو تعالى: }َما َمنَػَعَك ِإْذ رََأيْػتَػُهْم َضلُّوا، َأالَّ تَػتَِّبَعِني{ أف الواجب عند ظهور 
الفتنة البدار إلى التبلفي بما أمكن ؛ ولهذا بادر أبو بكر يـو السقيفة إلى التبلفي بتعجيل 

 شية الردة، وأيضاً قد حاوؿ األنصار بيعة سعد.البيعة، وإقامة اإلماـ خ
 قولو تعالى:

 }َمْن َأْعَرَض َعْنُو فَِإنَُّو َيْحِمُل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِوْزرًا{
 ثمرة ذلك:

 تحريم اإلعراض عن القرآف.
 قاؿ الحاكم: واإلعراض عنو ترؾ اإليماف والعمل بما فيو، والوزر اإلثم.

 قولو تعالى:
 ْلَناُه قُػْرآناً َعَربِيِّا{}وََكَذِلَك َأنزَ 

 ثمرتو: أف القرآف بالفارسية ال تصح بها الصبلة كما تقدـ، وقد سبق ذكر الخبلؼ.



 قولو تعالى:
ـَ ِمْن قَػْبُل فَػَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُو َعْزمًا{  }َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَلى آَد

 ف الناسي ال ذنب عليو؟ىذا فيو بحث، وىو أف يقاؿ: إذا كاف ناسياً لم يستحق مبلمة؛ أل
 جواب ذلك أف في ىذا أقواالً للمفسرين:

األوؿ: ذكره في الكشاؼ أف النسياف ضد الذكر، لكنو لم يستوثق أمر الوصية بعقد القلب 
 وضبط النفس حتى يولد النسياف، فتكوف المبلمة على عدـ المحافظة التي يولد منها النسياف.

 مع العلم.الثاني: أنو أراد بالنسياف الترؾ 
قاؿ أبو ىاشم: ويكوف ذلك صغيرة، وىي جائزة في حق األنبياء مع العلم إذا لم يكن فيها 

 تنفير.
 وقاؿ أبو علي: ال يجوز مع معرفة القبح.

 وقيل: النهي للجنس، فظن آدـ أنو للعين.
 قولو تعالى:

َها فَػَبَدْت َلُهَما َسْوآتُػُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفافِ  ـُ رَبَُّو{. }فََأَكبلَ ِمنػْ  َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ اْلَجنَِّة َوَعَصى آَد
 ثمرة ىذه الجملة :

تحريم ىذه الشجرة على آدـ، وفيها أقواؿ: ىل ىي الحنطة, أو الكرمة ,أو التينة؟ لكن 
 التحريم في حقو، وإباحتها ظاىر في شريعتنا.
 اْلَجنَِّة{ودؿ قولو: }َوَطِفَقا َيْخِصَفاِف َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ 

 أف سترة العورة واجب، لكن قيل وجوبو عقبًل، وقيل شرعاً كما في شريعتنا.
 قولو تعالى:
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اِر }َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك قَػْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَػْبَل ُغُروِبَها َوِمْن آنَاِء اللَّْيِل َفَسبّْْح َوَأْطَراَؼ النػَّهَ 
 أمر بالتسبيح، وفيو إجماؿ.َلَعلََّك تَػْرَضى{ ىذا 

 وقد اختلف المفسروف فقيل: أراد بالتسبيح الصبلة، وقيل: بل يسبح غير الصبلة.
ثم اختلف في ذكر ىذه األوقات، فقيل: أراد بها االستمرار، وأنو ال يكوف للتسبيح حد ينقطع 

 فيو.
 يد بو الفجروقيل: بل عنى بها أوقاتاً معينة، فقولو:}قَػْبَل طُُلوِع الشَّْمِس{ ير 

 }َوقَػْبَل ُغُروِبَها{ قيل: العصر، وقيل: الظهر والعصر



 }َوِمْن آنَاِء اللَّْيِل{ قيل: أراد بو المغرب والعشاء
}َوَأْطَراَؼ النػََّهاِر{ قيل: أراد بو صبلة التطوع، وقيل: أراد بو الظهر، وبقولو: }َوقَػْبَل ُغُروِبَها{ 

 ة اآلية مجملة.أراد بو العصر، وقيل: غير ذلك. ودالل
 وقولو تعالى: }َلَعلََّك تَػْرَضى{ جعل التسبيح ألجل الرضاء.

قاؿ الحاكم: دلت أف العبادات تفعل لمكاف الثواب،و قد ذكر أىل الفقو خبلفاً إذا صلى وأراد 
 بصبلتو دخوؿ الجنة أو السبلمة من النار.

 وقاؿ المنصور باهلل: وصحح تصح ىذه النية.
 ال تصح؛ ألنو أراد بها وجهاً لم تجب ألجلو.وعن بعض المعتزلة: 

 قولو تعالى:
نَيا لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيوِ  ُهْم َزْىَرَة اْلَحَياِة الدُّ ْعَنا ِبِو َأْزَواجاً ِمنػْ نَػْيَك ِإَلى َما َمتػَّ ٌر  }َوالَ َتُمدَّفَّ َعيػْ َوِرْزُؽ رَبَّْك َخيػْ

َها الَ َنْسأَُلَك ِرْزقًا{. َوَأبْػَقى، َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصطَِبرْ   َعَليػْ
النزوؿ: قيل: نزؿ برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ضيف ولم يكن عنده شيء، فأرسل 
مواله أبا رافع إلى يهودي ليستقرضو وقاؿ لو قل: يقوؿ لك رسوؿ اهلل أقرضني إلى رجب، 

وسلم: ))إني ألمين في السماء، فقاؿ: ال واهلل ال أقرضو إال برىٍن، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو 
 وإني ألمين في األرض، احمل إليو درعي(( فنزلت.

 ثمرة اآلية:
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 الحث على الزىد في الدنيا، والقناعة بقليلها؛ ألف المعنى ال ينظر إليها نظر رغبة.
وقيل: نظر تأسف على ما فات، بل اىتم أنت وأىلك باإلقباؿ على عبادة اهلل، واستعينوا 

 الصبلة على خصاصتكم.ب
 قاؿ جار اهلل: وفي معنى ىذه قوؿ الناس: من كاف في عمل اهلل كاف اهلل في عملو.

نَػْيَك{  وروي أف عروة بن الزبير كاف إذا رأى ما عند السبلطين دخل بيتو وقرأ: }َوالَ َتُمدَّفَّ َعيػْ
 اآلية، ثم ينادي الصبلة الصبلة.

إذا أصاب أىلو خصاصة قاؿ: قوموا فصلوا بهذا أمرنا اهلل وعن بكر بن عبداهلل المزني أنو كاف 
 ورسولو، ثم يتلو ىذه اآلية.

وىذا تأديب من اهلل تعالى لعباده، ويأتي من ىذا من دعي إلى ضيافة في دور الدىاقين 
المزخرفة بأنواع الفرش، واتخاذ آلة الزينة، وعرؼ أنو يتأسف على فائت الدنيا، أو ينظر إليها 



أو يستقل نعمة اهلل عليو، فإف ذلك عذر في عدـ اإلجابة، وصلى اهلل على محمد  نظر راغب،
 وآلو.

 
 -عليهم السبلـ-سورة األنبياء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

َلَك ِإالَّ رَِجاالً نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكنُتْم الَ تَػعْ   َلُموَف{.}َوَما َأْرَسْلَنا قَػبػْ
 ثمرة ذلك :

وجوب الرجوع إلى أىل العلم فيما جهل من أمر الدين، قيل: أراد أىل التوراة واإلنجيل: عن 
 الحسن، وقتادة.

 وقيل: الذكر القرآف، وأىلو المؤمنوف العاملوف بو: عن ابن زيد.
 : نحن أىل الذكر.-عليو السبلـ-وروي أنها لما نزلت قاؿ علي 

 سؤاؿ أىل الكتاب وىم كفار؟إف قيل: كيف أمروا ب
 جواب ذلك من وجهين:

األوؿ: عن أبي علي أنو يقع العلم الضروري؛ ألف الجماعة الكثيرة إذا أخبرت عن مشاىد وقع 
العلم بخبرىم فيأتي مثل ىذا إذا أخبر عدة من الكفار برؤية الهبلؿ، وحصل من خبرىم العلم 

 عمل على خبرىم في الصـو واإلفطار.
اني: أنو تعالى إنما أمر بالرجوع إلى أىل الكتاب ألنهم كانوا يشايعوف المشركين في الجواب الث

 معاداة الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فكانوا ال يكذبونهم فيما ىم فيو.
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 قاؿ تعالى:
 ْشرَُكوا َأذًى َكِثيرًا{}َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن أَ 

 وقولو تعالى:}ِإالَّ رَِجااًل{
 ألنو تعالى لم يرسل صبياً وال امرأة وال خنثى.

 وعن الحسن: ما أرسل اهلل امرأة وال رسوؿ من الجن، وال من أىل بادية.
 قولو تعالى:

َها َعاِكُفوَف، قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َلَها َعاِبِديَن، قَاَؿ }ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما َىِذِه التََّماثِيُل الَِّتي َأنْػُتْم لَ 



 َلَقْد ُكنُتْم َأنْػُتْم َوآبَاؤُُكْم ِفي َضبَلٍؿ ُمِبيٍن{.
 ثمرة ذلك :

 أنو ال يجوز التقليد في اإللهيات، وجواز المحاجة في أمور الدين.
 قولو تعالى:

 َلَعلَُّهْم ِإلَْيِو يَػْرِجُعوَف{ }َفَجَعَلُهْم ُجَذاذاً ِإالَّ َكِبيراً َلُهمْ 
جعل األصناـ ِقَطعاً بأف كسَّرىا إالَّ صنماً كبيراً تركو ليرجعوا  -عليو السبلـ-المعنى أف إبراىيم 

 في بطبلف ما ىم عليو إلى ذلك الصنم، بأف يسألوه فبل ينطق.
 وروي أف إبراىيم جعل الفأس معلقاً في عنقو.

 يسألونو فيبين لهم بطبلف ما ىم عليو.وقيل: يرجعوف إلى إبراىيم ف
 ثمرة اآلية:

وجوب كسر األصناـ، و يأتي مثلو آلة المبلىي، وأنو يجوز تأخير إزالة المنكر لمصلحة؛ ألف 
ترؾ كسر الكبير من األصناـ لمصلحة: وىي أف ذلك يكوف سبباً في  -عليو السبلـ-إبراىيم 

 بل ينطق، فيعرفوف جهالتهم.بطبلف اعتقادىم، وبياف ضبللتهم، بأف يسألوه ف
 قولو تعالى:

 }قَاَؿ َبْل فَػَعَلُو َكِبيُرُىْم َىَذا فَاْسأَلُوُىْم ِإْف َكانُوا يَنِطُقوَف{
أخبر بأف الكبير الذي كسر سائر األصناـ، ولو ثبت  -عليو السبلـ-ظاىر الكبلـ أف إبراىيم 

 وفي ىذا وجوه: -ـأنو خبر كاف خلفاً، وذلك ال يجوز على األنبياء عليهم السبل
األوؿ: أف الخبر مقيد كأنو قاؿ: بل فعلو كبيرىم ىذا إف كانوا ينطقوف: وىذا مروي عن أبي 

 علي، والقتيبي .
 والثاني: أنو مقيد بما قبلو تقديره بل فعلو كبيرىم ىذا إف كاف إلهاً ليختص باإللهية.
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 .الثالث: أنو خرج مخرج الخبر، والمراد بو اإللزاـ
عليو -قاؿ الحاكم: فأما قوؿ بعضهم فقصد أف كبيرىم فعلو غضباً أف يعبد غيره، وأف إبراىيم 

 كذب ثبلث كذبات:  -السبلـ
 أحدىا: قولو: إني سقيم.

 الثانية: قولو: بل فعلو كبيرىم ىذا.
 الثالثة: أنو قاؿ في سارة ىي أختي.



ياء، ولو جازت ثبلث جاز فلعل ىذا من دسيس الملحدة؛ ألف الكذب ال يجوز على األنب
 أكثر، فبل تبقى ثقة بقولو مع أنو يمكن التأويل،

 فقولو: إني سقيم، لعلو كاف كذلك، أو المراد إني سقيم عندىم.
 وأما قولو: بل فعلو كبيرىم فقد ذكرنا تأويلو.

 ِإْخَوٌة{.وأما قولو في سارة ىي أختي فالمراد في الدين، قاؿ اهلل تعالى: }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف 
 قولو تعالى:

 }قُػْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بَػْرداً َوَسبَلماً َعَلى ِإبْػَراِىيَم{
 نكتة :

وىي أنهم إنما خصوا عذابو بالنار؛ ألنو أفضع العذاب؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى 
فر إال أال اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يعذب بالنار إالَّ خالقها(( فعلى ىذا يحـر إحراؽ الكا

 يتمكن من قتلو إال بالنار، فيجوز أف يضرموا بالنار، وأف يغرقوا وأف يرموا بالمجانيق.
 إف قيل: فإحراؽ سائر الحيوانات التي تضر :كالغراب ,والحدأة, ونحو ذلك ما حكمو؟

 قلنا: عمـو الخبر التحريم، أما ما جرت بو عادة المسلمين في الجراد فخارج باإلجماع الفعلي.
إال وثاقو الذي قيد بو، وحين رمي بو إلى  -عليو السبلـ-وروي أف النار ما أحرقت من إبراىيم 

 النار بالمنجنيق قاؿ لو جبريل: ىل لك من حاجة؟
 قاؿ: أما إليك فبل، قاؿ: فسل ربك، فقاؿ: حسبي من سؤالي علمو لحالي.

 وعن ابن عباس: إنما نجا بقولو: حسبي اهلل ونعم الوكيل.
عليو نمرود من الصرح فإذا ىو في روضة ومعو جليس لو من المبلئكة فقاؿ: إني مقرب واطلع 

إلى إلهك فذبح أربعة آالؼ بقرة وكف عن إبراىيم، وكاف إبراىيم إذ ذاؾ ابن ستة عشر سنة، 
 وكاف نمرود وىو الذي أشار بإحراقو، وقيل: رجل من العجم.
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 َوَسبَلمًا{ ألىلكو البرد.وعن ابن عباس: لوال قولو عز وجل: }
 قولو تعالى:

َناُه َوُلوطا ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها لِْلَعاَلِميَن{  }َوَنجَّيػْ
 روي أف اهلل تعالى أمره بالهجرة إلى الشاـ ليعلم الناس، وقيل: إلى أرض مكة: عن ابن عباس.

 وقيل: إلى أرض بيت المقدس :عن أبي علي, وغيره.
 ذلك :وثمرة 



لزـو الهجرة، وأف اإلقامة بين ظهراني الكفار محنة فلذا عده اهلل تعالى أف االنتقاؿ من بينهم 
نعمة، وبركة أرض الشاـ أنها بلد خصب، وبركة بيت المقدس أنها مقاـ األنبياء، وبركة مكة ما 

 جعل اهلل تعالى فيها من البركة في الدين والدنيا.
 قولو تعالى:
ُسَلْيَماَف ِإْذ َيْحُكَماِف ِفي اْلَحْرِث ِإْذ نَػَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوـِ وَُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِىِديَن، }وَ َداُووَد وَ 

َنا ُحْكماً َوِعْلمًا{ ْمَناَىا ُسَلْيَماَف وَُكؤّلً آتَػيػْ  فَػَفهَّ
 القصة: أف غنماً لقـو نفشت أي رعت زرعاً آلخرين.

عليو -اف ذلك ليبًل فتحاكم أىل الحرث، وأىل الغنم إلى داود وقيل: عنباً قد نبتت عناقيد، وك
فرجع إلى  -عليو السبلـ-فقاؿ: يأخذ أىل الحرث الغنم فعرض ذلك على سليماف  -السبلـ

 داود وقاؿ: غير ىذا أرفق، فقاؿ: وما ذاؾ؟
عليو -قاؿ: ينتفع أىل الحرث بمنافع الغنم من درىا وصوفها حتى يصلح فاستحسنو داود 

 .-بلـالس
 وفي ىذا تنبيهات:

 األوؿ: ىل كاف فعلهما بوحي من اهلل تعالى، أو باجتهاد منهما؟
 فقاؿ أبو علي: بل ذلك بوحي من اهلل سبحانو، لكن فعل داود منسوخ بفعل سليماف.

 وقيل: إف داود لم يحكم، ولكن ىم بالحكم.
ز أف يكوف لمصلحة في قاؿ أبو ىاشم والقاضي: بل ذلك اجتهاد، وأف للنبي أف يجتهد، ويجو 

َنا ُحْكماً  األخذ بالظن، وإف أمكن العلم كقبوؿ خبر الثقة في أشياء ولهذا قاؿ تعالى: }وَُكبلِّ آتَػيػْ
 َوِعْلمًا{.
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وأما قولو تعالى:}فَػَفهَّْمَناَىا ُسَلْيَماَف{ فالمراد ففهم األرفق واألوفق، وإف كاف االجتهاداف حقاً، 
ي المسألة أشبو، كقوؿ بعض األصوليين وبعضهم ينفي األشبو، وتفسيره ىل وىذا يدؿ على أف ف

 في المسألة فيمن حكم لو نص اهلل على شيء في المسألة لنص عليو أـ ال؟
وقيل: فعل سليماف صلح والصلح خير، وفعل داود حكم ولم يكن قد حكم، وإنما قاؿ: يكوف 

 الغنم ألرباب الحرث؛ ألف قيمتها تساوي قيمتو.
 لتنبيو الثاني: أف يقاؿ: ما الوجو في قوؿ كل واحٍد منهما؟ا

رأى أف تلف الحرث بفعل الغنم فسلمت إلى صاحب  -عليو السبلـ-وجوابو: أف داود 



الحرث، ونظير ىذا في شريعتنا قوؿ أبي حنيفة في العبد إذا جنى على الغير فإنو يدفعو المولى 
 بجنايتو أو يفديو، كما ىو مذىب األئمة.

 ند الشافعي: يبيعو في ذلك أو يفديو، ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصاف من الحرث.وع
فإنو رأى أف منافع الغنم تجبر ما فات من االنتقاع  -عليو السبلـ-وأما وجو حكم سليماف 

 بالزرع، وأوجب على صاحب الغنم القياـ بالزرع حتى يصلح ليزوؿ الضرر،
قالو الهادي, والشافعي, فيمن غصب عبداً وأبق من يده فإنو يسلم ولو نظير في شريعتنا وىو ما 

 قيمتو إلى صاحبو ينتفع بها حتى يرجع العبد وترد.
التنبيو الثالث: أف يقاؿ لو اتفقت ىذه القصة ما حكمها في شريعتنا؟ فقيل: إف ىذا ثابت وباٍؽ 

 وىذا مروي عن الحسن.
تنا خبلؼ ىذا، وإف ذلك منسوخ، فأما في وقاؿ األكثر من العلماء والمفسرين :إف شريع

شريعتنا فعند أبي حنيفة جناية الحيواف ال تضمن ال ليبلً وال نهارًا، إال أف يكوف معو صاحبو، 
 قيل: أو يحيى من فوره لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))العجماء جبار((.

على صاحبو، لكن الضماف وأما مذىب األئمة, والشافعي,: فجناية الحيواف في الليل مضمونة 
 بالقيمة ال بالغنم وال بمنافعها فهذا منسوخ.
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 -عليو السبلـ-وإف قلنا: إف الذي فهم سليماف ىو الصلح وطلب رضا الخصمين، وإف داود 
فعلو الحكم، لكن سلم الغنم عوضاً عن قيمة الحرث، وكانت مساوية للقيمة، فهذا ثابت في 

 شرعنا.
السفينة: وكذلك حكما في حديث المرأتين وىو ما رواه أبو ىريرة عن النبي قاؿ الحاكم في 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))بينما امرأتاف معهما ابناىما جاء الذئب فذىب بابن إحديهما 
فقالت إحداىما لصاحبتها: إنما ذىب بابنك، وقالت األخرى: بل ذىب بابنك، فتحاكما إلى 

فخرجتا على سليماف فأخبرتاه فقاؿ: ائتوني بالسكين لنقسمو بينهما  داود فقضى بو للكبرى ،
فقالت الصغرى: ال تفعل فهو ابنها فقضى بو للصغرى(( وفي ىذا داللة على جواز استخراج 

 الحق باالمتحاف.
 وقولو تعالى:

َعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم فَػَهْل َأنْػتُ   ْم َشاِكُروَف{}َوَعلَّْمَناُه َصنػْ
 يعود على اهلل تعالى. -بالنوف-قرئ لنحصنكم 



 وبالتاء يعود على الصنعة، وعلى اللبوس باعتبار التأنيث في الدرع.
 وبالياء تعود على داود، وعلى اللبوس، أو إلى اهلل تعالى.

ِحلقاً والمراد :صنعة الدروع؛ ألف اهلل تعالى أالف لو الحديد فكاف في يديو كالعجين، فجعلها 
 وكانت صفائح قبل ذلك.

 ثمرتها :
 جواز تعلم الصناعات وحسن التكسب، وأف الصناعة نعمة؛ ألف بها يتم أمر الدين والدنيا،
وروي أف داود سأؿ ملكاً ماذا يقوؿ فيو أىل السماء فقاؿ: يقولوف: نعم العبد لو أكل من  

وع، دؿ ذلك أنو يستحب أف كسب يده، فسأؿ اهلل تعالى أف يعلمو كسباً، فعلمو صنعة الدر 
 يأكل اإلنساف من كسب يده.

 قولو تعالى:
َنا َلُو{  }َوَأيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّو َأنّْي َمسَِّني الضُّرُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن، فَاْسَتَجبػْ

 ثمرة ذلك :
 جواز الشكاء إلى اهلل تعالى بقولو: مسني الضر،
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؛ ألف قولو: }َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن{ من لطيف الدعاء، وذلك كقوؿ موسى وجواز الدعاء برفعو
َنا َلُو{ وفي -عليو السبلـ- :}َربّْ ِإنّْي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر{ وقد قاؿ تعالى:}فَاْسَتَجبػْ

ْزِني ِإَلى اللَِّو{: دليل على في سورة يوسف: }ِإنََّما َأْشُكو بَػثّْي َوحُ  -عليو السبلـ-قوؿ يعقوب 
 جواز الشكاء.

دعاء وليس بشكاء، لكن ذكر نفسو بما يوجب الرحمة،  -عليو السبلـ-وقيل: إف كبلـ أيوب 
 وذكر اهلل تعالى لغاية الرحمة.

 قولو تعالى:
 ظَّاِلِميَن{.}فَػَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْف الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكنُت ِمَن ال

 ثمرة ذلك:
أف من آداب الدعاء أف يقدـ الداعي ذكر التوحيد كما فعل يونس، ذكر ذلك الحاكم، وأف يقر 

 على نفسو بالخطأ.
وعن الحسن: ما نجاه اهلل إال بإقراره على نفسو بالظلم، وأراد أنو ظالم لنفسو بكونو ضيع ثواباً 

 عليها.



: ))ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إال استجيب لو(( و عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 ويؤخذ من ذلك أف الدعاء في الظلم لو حالة.

قيل: أراد بالظلمات الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت، كقولو تعالى:}َذَىَب اللَُّو 
 بُِنورِِىْم َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت الَ يُػْبِصُروَف{.

 الحوت والبحر والليل. وقيل: أراد بالظلمات بطن
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 سورة النحل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
َها تَْأُكُلوَف{ ـَ َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْؼٌء َوَمَناِفُع َوِمنػْ  }َواألَنْػَعا

 األنعاـ: تطلق على األزواج الثمانية، وأكثر ما يقع على اإلبل.
 ر،والدؼء :ما يلبس من صوؼ ,أو وبر ,أو شع

 وقولو تعالى: }َوَمَناِفُع{
 يدخل ما ينتفع بو من نسل, أو لبن ,أو ركوب ,أو حمل.

 وثمرة اآلية :
جواز ما امتن اهلل تعالى بو من األنعاـ من األكل عند التذكية ,ولباس ما يكوف من أصوافها، 

ل  وكذلك لبنها، وركوب ما يركب، والحمل على ما يحمل، وإنما خصها باألكل وغيرىا تؤك
كالدجاج، والبط والصيود؛ ألف أكلها ىو المعتمد عليو وغيرىا يجري مجرى التَػَفكُِّو ويدخل 

في عمـو إباحة األكل جواز أكل الجبلَّلة ىذا مذىب األئمة، وأبي حنيفة , ومالك ,والشافعي 
. 

.  وقاؿ ابن حنبل, والثوري: يحـر
{ قالوا: نهى صلى اهلل  قلنا: ىذا مخالف لهذه اآلية، ولقولو تعالى: }ُأِحلَّتْ  َلُكْم بَِهيَمُة األَنْػَعاـِ

 عليو وآلو وسلم عن أكل الجبلَّلة وألبانها، رواه أبو داود وغيره.
 قلنا: محموؿ على الكراىة قبل الحبس .

قاؿ في الشرح: النهي محموؿ على الكراىة ألجل أنها تكسب رائحة اللحم من ريحها فكره  
 كما يكره ما أنتن من اللحم.

: أنو نهى عن الجبللة في اإلبل أف يركب عليها أو  -عليو السبلـ-وفي سنن أبي داود عنو 



 يشرب من لبنها قاؿ في المعالم إنما نهى عن الركوب ألف ريحها نتن كما ينتن لحمها.
 قولو تعالى:

 }َلُكْم ِفيَها َجَماٌؿ ِحيَن تُرِيُحوَف َوِحيَن َتْسَرُحوَف{.
احة على التسريح؛ ألف الجماؿ في اإلراحة أظهر؛ ألنها تقبل مؤل البطوف قاؿ جار اهلل: قدـ اإلر 

 حافلة الضروع.
والتجمل أنها تزين األفنية، وإذا تجاوب فيها الرغاء والثغاء أنست أىلها وأفرحتهم وأجلتهم في 

 عيوف الناظرين إليها، وأكسبتهم الجاه.
 ولآلية ثمرة:

المباحات ال تكره وليس من التفاخر بل ذلك يشبو  وىي أف اقتناء ما يتجمل بو اإلنساف من
 لباس الجيد من الثياب،
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ولهذا فرع: وىو أف إجارتها للتجمل، كذلك إجارة الدراىم والدنانير جائز، وألصحاب الشافعي 
 وجهاف, أختار اإلماـ يحيى الجواز.

 قولو تعالى:
 وَىا َوزِيَنًة{.}َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَؿ َواْلَحِميَر لِتَػرَْكبُ 

 ثمرة ذلك:
جواز ركوب ما ذكر، وجواز اقتنائها للزينة: وىي تحريم لحـو ىذه األشياء الثبلثة ؛ ألنو تعالى 

 بين وجو االمتناف بخلقها أنو خلقها للركوب والزينة، ولم يذكر األكل كما ذكره فيما تقدـ.
 أما الخيل فقد أخذ تحريم أكلها من اآلية من وجهين:

: أف اهلل تعالى ذكر ما امتن علينا بو وىو الركوب والزينة ولم يذكر األكل فلو كاف جائزًا األوؿ
 لذكره ؛ألنو أبلغ المنافع، كما ذكره في األنعاـ.

والوجو اآلخر: أنو تعالى قرنها بالبغاؿ والحمير، وىما محرماف، وىذا قد ذىب إليو الهادي 
 ك.والقاسم، وعامة أىل البيت، ورواية عن مال

وقاؿ الشافعي ,وأبو يوسف , ومحمد ,ورواية عن مالك : إنها تحل، وىكذا رواه في الكافي : 
 عن زيد بن علي.

قاؿ في نهاية المجتهد: المفهـو والقياس ال يعارضاف الصريح، وقد ورد ما رواه أبو داود وغيره 
لو وسلم يـو خيبر عن عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قاؿ: نهانا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ



 لحـو الحمر، وإذف لنا في لحـو الخيل.
قلنا: ىذا معارض بما رواه اإلماـ أبوطالب يرفعو إلى خالد بن الوليد : أنو صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم نهى عن أكل لحـو الخيل ,والبغاؿ ,والحمير، وىذا الحديث رواه في سنن أبي داود 

 أيضاً.
 الحاظر والمبيح، فالحاظر أولى فيجري مجرى الناسخ.قاؿ في الشرح: إذا اجتمع 

 قالوا: الناقل عن حكم العقل أولى .
قاؿ أبو داود: قد أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
منهم ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، 

لى عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم تذبحها. وأنواع الخيل على قوؿ وكانت قريش ع
 من أباح قوؿ من حـر على سواء.
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وأما البغاؿ :فقد دؿ مفهـو اآلية على تحريم أكلها ,وذلك نص في األخبار وال خبلؼ في 
لتهذيب :عن مالك ذلك إالَّ ما يروى عن الحسن قاؿ في النهاية :ورواية عن مالك وكذا في ا

 وبشر المريسي.
وأما الحمير: فقد دلت اآلية لمفهومها، والخبر تصريحو على تحريم أكلها، لكن األىلي مجمع 

 على تحريمو إالَّ عن ابن عباس.
 وفي النهاية :رواية عن مالك ,وعائشة :الكراىة.

د ورد ما يخصصو، وأما الحمر الوحشية :فعمـو ما تقدـ من األخبار تدؿ على التحريم، لكن ق
: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم نهى عن  -عليو السبلـ-وىو ما روى زيد بن علي عن علي 

 أكل لحـو الحمر األىلية، فخص األىلية بالتحريم.
وفي سنن أبي داود : أف رجبلً سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: إف السنة 

إال سماف حمر، وإنك حرمت لحـو الحمر األىلية، فقاؿ: أصابتنا ولم يكن معي ما أطعم أىلي 
يعني بو الحمار  -)) أطعم أىلك من سمين حمرؾ، فإنما حرمتها من جهة جواؿ القرية 

 ((. -األىلي
وقد اختلف العلماء في إباحة الحمار الوحشي : فتخريج أبي العباس للقاسم ,والهادي ,وىو 

وتخريج المؤيد باهلل ,وأكثر الفقهاء : أنها مباحة؛  قوؿ الناصر :أف ذلك محـر لعمـو الخبر.



 لؤلخبار الواردة بذلك،
 منها :ما تقدـ.
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ومنها :حديث الصعب بن جثامة أنو أىدي للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عجز حمار وحش 
((.1فرده وقاؿ: ))إنو ليس .... )  ( عليك ولكنا قـو حـر

 واألخبار قريبة من التواتر على إباحتها.قاؿ الفقيو محمد بن سليماف : 
 وقولو تعالى:}َوزِيَنًة{

 : داللة على جواز تملكها للزينة، فيلـز جواز إجارتها للجمل بها ال للتفاخر.
 قولو تعالى:

ُسونَػَها َوتَػَرى اْلُفْلَك }َوُىَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُو َلْحماً َطرِيِّا َوَتْسَتْخرُجوا ِمْنُو ِحْلَيًة تَػْلبَ 
 َمَواِخَر ِفيِو َولَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو{.

 ثمرة اآلية :
أف اهلل تعالى ذكر االمتناف علينا بأكل اللحم من البحر، وبالحلية وبركوبو للتجارة، فدلت اآلية 

 على إباحة ذلك :وىو إجماع.
ملة لم تبين ما يؤكل من أجناس أما أكل اللحم: فذلك إشارة إلى إباحة صيده، واآلية مج

 السمك، وقد قاؿ تعالى في سورة المائدة: }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر{،
__________ 

(وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي اهلل عنو أنو أىدى 193/ ص 2( ػ ) سبل السبلـ ج1)
اف فرده عليو وقاؿ إنا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حمارا وحشيا وىو باألبواء أو بود

لم نرده عليك إال أنا حـر متفق عليو وعن الصعب بفتح الصاد المهملة وسكوف العين المهملة 
فموحدة ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثي رضي اهلل عنو أنو أىدى لرسوؿ اهلل صلى 

أخرى لحم حمار  اهلل عليو وآلو وسلم حمارا وحشيا وفي رواية حمار وحش يقطر دما وفي
وحش وفي آخرى عجز حمار وحش وفي رواية عضدا من لحم صيد كلها في مسلم وىو 

باألبواء ممدود أو بوداف بفتح الواو وتشديد الداؿ المهملة وكاف ذلك في حجة الوداع فرده 
عليو وقاؿ إنا لم نرده بفتح الداؿ رواه المحدثوف وأنكره المحققوف من أىل العربية وقالوا 

 بو ضمها ألنو القاعدة في تحريك الساكن إذا كاف بعده ضمير المذكر الغائب على األصحصوا
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 واختلف العلماء فقاؿ: مالك, وابن أبي ليلى, واألوزاعي ,ومجاىد: يحل جميع حيواف البحر.
 وقاؿ الشافعي: يحل ما ال يعش إال في الماء.

 ظيره حبلاًل في البر حل في البحر.وقاؿ اإلخواف وبعض أصحاب الشافعي : ما كاف ن
وأما قولو تعالى:}لَِتْأُكُلوا ِمْنُو َلْحًما َطرِيِّا{ فخص الطري باإلباحة؛ ألنو إذا طاؿ عليو الزماف أنتن 
ففي ذلك إشارة إلى أنو يحل، وىذا إذا صار بحيث يستخبث ويعاؼ؛ ألنو يصير من الخبائث، 

ـُ َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث{.وقد قاؿ تعالى في سورة األعراؼ: }َوُيحَ   رّْ
فأما إذا أتت على وجو ال يستخبث فإنو يكره أكلو، وكره في الشرح كما يكره أكل لحم 

 الجبللة؛ ألنو يكتسب رائحة النجاسة.
 وأما إباحة الحلية: فذلك كاللؤلؤ والمرجاف.

لبس إليهم؛ وألنهن وقولو: }تَػْلَبُسونَػَها{ أي : يلبسها نساؤىم ألنهن من جملتهم، فأضاؼ ال
 إنما يتزين من أجلهم.

 وأما إباحة ركوب البحر للتجارة: فذلك ظاىر.
تكملٌة لما ذكر :وىي لو أف رجبًل حلف من اللحم ىل يحنث بلحم السمك, أو ال لبست 

 امرأتو حلية فلبست اللؤلؤ ىل يحنث؟
فة ,والشافعي :ال جواب ذلك أف يقاؿ: إذا أطلق اليمين على اللحم فعند األئمة ,وأبي حني

 يحنث إال أف يكوف من السمَّاكين؛ ألف األيماف تحمل على العرؼ.
 وعن مالك: يحنث.

وإنما قلنا ال يحنث مع أف اهلل تعالى سماه لحماً؛ ألف األيماف محمولة على العرؼ، وىذه 
 األشياء ال نطلق عليها اسم اللحم.

حقيقاً باإلنكار، كما لو حلف ال ركب ولو قاؿ رجل لغبلمو اشتر لي لحماً فجاء بسمك كاف 
دابة فركب كافراً :لم يحنث مع أف اهلل سبحانو سماه دابة ؛قاؿ تعالى:}ِإفَّ َشرَّ الدََّوابّْ ِعْنَد اللَِّو 

 الَِّذيَن َكَفُروا{
 وأما لو حلف ال لبست امرأتو حلية فلبست اللؤلؤ: فإنو يحنث.

ة أو الذىب، واستضعفو المؤيد باهلل؛ ألف االسم وقاؿ أبو حنيفة: إنما يحنث إذا رصع بالفض
 يطلق عليو.
 قولو تعالى:
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 }لَِيْحِمُلوا َأْوزَاَرُىْم َكاِمَلًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونَػُهْم{
 : ىي الـ العاقبة.-في قولو ليحملوا -ىذه البلـ 

 وثمرة اآلية:
( , وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أيما 1اقب عليها )أف مسبب المعصية يع

داع دعا إلى ىدى فاتبع فلو مثل أجور من اتبعو من غير أف ينقص من أجورىم شيء، وأيما داع 
دعا إلى ضبللة فاتبع فإف عليو مثل أوزار من اتبعو من غير أف ينقص من أوزارىم شيء(( ىكذا 

 رواه في التهذيب.
ا إذا أوصى إنساف بأنواع من القرب كاف لو ثواب بفعل من أوصاه؛ ألنو مسبب، وىذا ومثل ىذ

 يرد في صور كثيرة، مثل المبتدئ بالسبلـ يكوف ثوابو أكثر؛ ألنو مسبب للرد.
وأىل البدع والمكوس يعاقب الشارع لها، وكذا من شرع طريقاً في أرض الغير ظلماً عوقب على 

 مرور غيره وما أشبو ذلك.
ما لو كاف الفعل حسناً في نفسو قربة أو مباحاً ,ولم يقصد فاعلو أمراً محذوراً :كأف يعمر أ

معقبلً ليكوف ىيبة على الكفار أو نسلم من الظلمة، ثم حصل بذلك ظلم من ذريتو أو من 
 غيرىم لتقويتهم بذلك فبل شيء عليو.

 قولو تعالى:
 َما ظُِلُموا{. }َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي اللَِّو ِمْن بَػْعدِ 

قيل: أراد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأصحابو حين ظلمهم أىل مكة فروا بدينهم إلى 
 المدينة، ومنهم من ىاجر إلى الحبشة، ثم أتى المدينة فجمع بين الهجرتين.

وقيل: ىم المعذبوف في مكة بعد ىجرتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى المدينة منهم: ببلؿ, 
 وخباب ,وعمار. وصهيب,

وروي :أف صهيباً استفدى بمالو وىاجر إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ لو أبو بكر: 
 ربح البيع، وقاؿ عمر: )نعم الرجل صهيب، لو لم يخف اهلل لم يعصو(.

 وثمرة ذلك :
__________ 

 ـ أبسط من ىذا تمت( ػ وسيأتي في قولو تعالى ) وليحملن أثقالهم وأثقاالً مع أثقالهم ( كبل1)
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أف الهجرة مشروعة عند خشية الفتنة، ولهذا قاؿ تعالى:}ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا{وإنما يعتد بها إذا  
 كانت لوجو اهلل تعالى، ولهذا قاؿ تعالى: }ِفي اللَِّو{ أي : هلل،

 وتدؿ القصة :على حسن الفداء بالماؿ لطلب الهجرة كما فعل صهيب، ولم ينكر
 قولو تعالى:

 }فَاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنُتْم الَ تَػْعَلُموَف{.
 قيل: أراد أىل العلم بأخبار من مضى.

 وقيل: أىل الكتاب، وقيل: مؤمني أىل الكتاب.
: فإنما أمر  -كما حكى :عن ابن عباس، ومجاىد، واألصم -فإف حمل على أىل الكتاب 

 خبار؛ ألنو ال يفترؽ في ذلك بين أخبار المؤمن والكافر,بسؤالهم لتحصيل العلم بتواتر األ
وإف حمل على المؤمنين من أىل الكتاب : فؤلف العمل بأخبار الثقات واجب، واآلية تدؿ على 

 األمرين معًا.
 قولو تعالى:

َرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِفي بُُطونِِو ِمْن بَػْيِن فَػْرثٍ  َوَدـٍ لََبناً َخاِلصاً َسائِغاً  }َوِإفَّ َلُكْم ِفي األَنْػَعاـِ َلِعبػْ
 لِلشَّارِبِيَن{.

 ثمرة ىذة اآلية:
حل اللبن من األنعاـ وطهارتو، وذلك معلـو من الدين، لكن ىذا إذا خرج من الحي الذي ال 

( ، وال يكوف 1يحل، فإف كاف يحل احتمل أف ال يكره بخبلؼ لحم الجبللة قبل الحبس )
 نو تعالى جعل ىذا من اآلثار التي امتن بها علينا.نجساً بمجاورة الفرث والدـ؛ أل

__________ 
 ( ػ فيكره تمت1)
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: إف اهلل تعالى يخلق اللبن وسيطاً بين الفرث والدـ يكتنفانو، وبينو -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 
خالص  وبينهما برزخ من قدرة اهلل تعالى ال يبغي أحدىما عليو بلوف وال طعم وال رائحة، بل ىو

( : إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر في كرشها طحنتو، فكاف أسفلو فرثاً 1من ذلك كلو.قيل )
وأوسطو لبناً وأعبله دماً، والكبد مسلطة على ىذه األصناؼ الثبلثة تقسمها فتجري اللبن في 
 الضروع، والدـ في العروؽ، وتبقى الفرث في الكرش فسبحاف اهلل ما أعظم قدرتو.وسئل شقيق

 عن اإلخبلص فقاؿ: ىو تمييز العمل من العيوب، كتمييز اللبن من بين فرث ودـ.



( ػ أي : ال يعاب في الكراىة ػ أراد 2ومن كبلـ جار اهلل قد يوجد بين خبيثين ابن ال يؤبن )
 اللبن ، ولهذا وصفو بالخالص

 وقولو تعالى: }َسائِغاً{
 للبنأي : سهل المرور في الحلق، ويقاؿ: لم يغص أحد با

 ىذا :ويحتمل أنو كاللحم لورود الخبر فيهما.
 ولو خرج من الحيواف بعد الموت: فقاؿ المؤيد باهلل: يكوف نجساً لمجاورة الميتة في الضرع.

وقاؿ أبو حنيفة: ودؿ عليو قوؿ أبي طالب: ال ينجس؛ ألف بينو وبين الميتة حاجز :وىو بِلٌَّة ال 
الشاة لو سقيت خمرًا، ثم ذكيت حل شرب لبنها، ىذا تحلها الحياة. وقد ذكر أبوطالب: أف 

 حكم .
وال يقاس على اللبن المني، فيقاؿ: ال ينجس لجريو مجرى البوؿ والنجس كما ال ينجس اللبن 

لمجاورة الدـ؛ ألف اهلل تعالى قد جعل اللبن خاصية وجعلو خالصاً، وأيضاً فإنا نقوؿ المني 
 نجس غير منجس لحديث عمار.

اؿ: إذا قاء البلغم ال يكوف نجساً لمجاورة ما في المعدة لما تقدـ أف اللبن خاصية وكذا ال يق
 وىو مخصوص باإلجماع.

__________ 
 615( ػأيضاً القيل للزمخشري ذكره في الجزء الثاني من الكشاؼ ص 1)
( ػ أ ب ف أبن فبلف يؤبن بكذا أي يذكر بقبيح وفي ذكر مجلس رسوؿ اهلل ال تؤبن فيو 2)

ـ أي ال تذكر و إباف الشيء بالكسر والتجديد وقتو يقاؿ كل الفاكهة في إبانها أي في الحر 
 وقتها
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ولهذا تكملة :وىي أف يقاؿ: ىل يستدؿ باآلية على تحريم شرب لبن ما ال يؤكل لحمو كاألتاف 
 والخيل، ونحو ذلك؛ ألف اهلل تعالى خص االمتناف في لبنها، فدؿ على مخالفتو لغيره.

 قلنا: في اآلية إشارة إلى ذلك، وإف كاف مفهـو اللقب ضعيفاً،وىذا :قد ذكره المنصور باهلل.
 أما لبن بقر الوحش وحمر الوحش إف قلنا بجواز أكلو فلبن اإلناث منو طاىر ببل إشكاؿ.

 وأما جواز شربو فلعلو يجوز قياساً على حل لحمو.
 قولو تعالى:

 اأَلْعَناِب تَػتَِّخُذوَف ِمْنُو َسَكرًا َوِرْزقاً َحَسنًا{.}َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل وَ 



 اعلم أف المفسرين اختلفوا ىل في اآلية داللة على إباحة المسكر أـ ال:
 فقيل: ىي داللة على إباحة المسكر : أي جنس المسكر .

لنخيل ووجو الداللة: أف اهلل تعالى ذكر ذلك لبياف االمتناف علينا بما جعل لنا من ثمرات ا
واألعناب، كما ذكر الركوب والزينة في الخيل والبغاؿ، ويدخل في ىذا الخمر والنبيذ،: وىذا 
قوؿ قتادة، والشعبي، والنخعي، لكن قاؿ ىؤالء : إنها منسوخة بما نزؿ من تحريم الخمر في 

 المائدة.
يهم، ويكوف وقاؿ أبو مسلم: ىذا خطاب للكفار والخمر من شرابهم، فذكر تعالى ما امتن بو عل

 ذلك قبل التحريم.
أنها دالة على إباحة المطبوخ من المسكر، وال وجو  -ورجحو الحاكم  -وقاؿ كثير من الحنفية

للنسخ مع إمكاف الجمع بين األدلة، فيكوف في ىذا داللة على إباحة المطبوخ؛ ألنا لو لم نبحو 
 طبوخ.بطلت فائدتها، وما ورد من التحريم في غيرىا حمل على غير الم

وقيل: فيها داللة على إباحة األنبذة :من البر ,والعسل؛ ألف الخمر قد يخرج القليل منو 
 باإلجماع، فبقي النبيذ، ىذه أربعة أقواؿ.

وقيل: اآلية ال تدؿ على إباحة المسكر؛ ألنو تعالى ذكر ذلك جامعاً بين اإلباحة والعتاب، 
 اب لتأكلوىا فخالفتم وجعلتم منها سكرًا.والمعنى أنو تعالى جعل لكم ثمار النخيل واألعن

وقد فسر بأف المراد االستفهاـ ػ أي : أفتتخذوف منو سكرًا ػ لكن حذؼ الهمزة إنما يكوف 
 لقرينة.
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,والشافعي ,ومالك :تحريم ما أسكر كثيره  -عليهم السبلـ -واعلم أف مذىب أئمة أىل البيت 
صريح األخبار نحو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما وقليلو من الخمر وغيره، لما ورد من 

 أسكر كثيره فقليلو حراـ(( وغير ذلك.
وقاؿ أبو حنيفة: دوف المسكر من غير الخمر حبلؿ، واحتجوا بظاىر اآلية وبما رواه البخاري 

 عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرىا((.
 سكر من غيرىا.قلنا: قد روي والم

قالوا: روي عن ابن مسعود أنو قاؿ: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليلو 
 فحفظت ونسيتم.

وعن أبي موسى بعثني النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا: يا رسوؿ اهلل 



قاؿ لو الِبْتع، فما نشرب؟ فقاؿ إف بها شرابين من البر والشعير أحدىما يقاؿ لو الِمْزر، واآلخر ي
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أشربا وال تسكرا(( ىكذا في النهاية.

قلنا: ىذا ال يعارض الصريح وىو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما أسكر كثيره فقليلو 
كل   حراـ((، وأيضاً فإنا نعضد ما قلنا بالقياس على دوف المسكر من الخمر، وأيضاً فإف نقوؿ

 مسكر خمر كما ورد في الخبر.
قاؿ جار اهلل: وقد صنف شيخنا أبو علي الجبائي غير كتاب في تحليل النبيذ، فلما شيخ 

وأخذت منو السن قيل لو: لو شربت منو ما تتقوى بو فأبى، فقيل لو: فقد صنفت في تحليلو؟ 
 ق ,والخبث .فقاؿ: تناولتو الدعارة فسمَّج في المروة، وأراد بالدعارة: أىل الفس

 والسكر، يطلق على الشراب المسكر ,ويطلق على المصدر، ويطلق على الطعم، قاؿ الشاعر:
 جعلت أعراض الكراـ سكرا

 
 ويطلق على السكوف فيقاؿ: ليلة ساكرة أي : ساكنة،

 وقولو تعالى: }َوِرْزقاً َحَسنًا{.
ن ابن عباس، وابن مسعود، ( ,والخل ,والتمر ,والزبيب ,:ع1قيل: أراد بذلك ما حل كالرُّب )

 وغيرىم.
 وقيل: السكر: ما يشرب, والرزؽ :ما يؤكل.

__________ 
 406ص:  1( ػ لساف العرب ج: 1)

 الرُّب : ما يطبخ من التمر وىو الدبس أيضا
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 قاؿ جار اهلل: ويجوز أف يرجع قولو:}َوِرْزقاً َحَسنًا{ إلى السكر، أي : وىو رزؽ حسن.
 قولو تعالى:

}َواللَُّو َفضََّل بَػْعَضُكْم َعَلى بَػْعٍض ِفي الرّْْزِؽ َفَما الَِّذيَن ُفضُّْلوا ِبَرادّْي ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت 
 َأْيَمانُػُهْم{.

 لهذه اآلية ثمرات:
جعل المفاضلة في األرزاؽ لحكمة علمها لـز من  -تعالى  -األولى: أنو إذا عرؼ العبد أف اهلل 

 حـر السخط، والحسد، ولـز الشكر على ما قضى بو اهلل من موجب حكمتو.ذلك الرضا، و 



 وأما اإلجماؿ في الطلب :فقد ورد بذلك آثار :
إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))أيها  -بإسناده  -منها :ما رواه اإلماـ أبو طالب 

، واتقوا اهلل أيها الناس الناس إف أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقو فبل تستبطئوا الرزؽ
 وأجملوا في الطلب((.

 :-ذكر ذلك في األمالي ألبي طالب  -عليو السبلـ-ويروى لعلي 
 إذا يقضي لك الرحمن رزقاً 

 
 يُِعد لرزقو المقضي باباً 

 
 وإف يحرمك ال تسطع بحوؿٍ 

 
 وال رأي الرجاؿ لو اكتساباً 

 
 فأقصر في خطاؾ فلست تغدوا

 
 باً بحيلتك القضاء وال الكتا

 
 فهذا يقضى بأنو يترؾ الطلب واالكتساب، وأنو ال يُِفْيد.

عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم :أنو قاؿ: ))ما في األرض  -في السفينة  -وروى الحاكم :
عبد يموت حتى يستكمل رزقو(( ولقي أمير المؤمنين رجبلً ضعيفاً ػ وقد ملك ماالً عظيماً ػ وىو 

 يسمى وبرة فقاؿ:
 العباد يا وبرة سبحاف رب

 
 ورازؽ المتقين والفجرة

 
 لو كاف رزؽ العباد من جلدٍ 

 
 لما نلت من رزؽ ربنا وبرة

 
 ويروى من قصيدة عروة بن أذينة:



 إني ألعلم واألرزاؽ جارية
 

 أف الذي ىو رزقي سوؼ يأتيني
 

 أسعى لو فيعييني تطلبو
 

 ولو قعدت أتاني ال يعنيني
 

بار وورد غير ىذا وىو أف السعي لطلب الرزؽ محمود، قاؿ وقد وسع في ذلك من اآلثار واألخ
 اهلل تعالى: }ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِتَجارًَة َعْن تَػَراٍض ِمْنُكْم{.
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 : ))طلب الحبلؿ فريضة بعد الفريضة((.-عليو السبلـ-وفي الحديث عنو 
سعياً على أىلو، وتعطفاً  وفي السفينة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من طلب الدنيا حبلالً 

 على جاره، واستعفافاً عن المسألة لقي اهلل ونور وجهو كالقمر ليلة البدر((.
ولما دخل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على أىل قباء وأخبروه بانقطاعهم وتوكلهم على اهلل لم 

 يزؿ بهم حتى تفرقوا، وصاروا بعد ذلك أىل التجارات.
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))التاجر الصدوؽ يحشر يـو القيامة قاؿ في منتخب األحياء: قاؿ 

 مع الصديقين والشهداء((.
وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل يحب العبد يتخذ المهنة ليستغني بها من الناس، 

 ويبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة((.
 وفي الحديث: ))إف اهلل تعالى يحب المؤمن المحترؼ ((.

قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))عليكم بالتجارة فإف فيها تسعة أعشار الرزؽ(( إلى غير و 
 ذلك.

قلنا: أما إضافة الرزؽ إلى اهلل تعالى، وأنو الخالق لو فهذا مذىب عامة أىل اإلسبلـ؛ ألف الرزؽ 
 من األعياف، وسائر المنافع ال يقدر على اتخاذىا إال اهلل تعالى.

 إف الرزؽ فعل العبد يحصل بالحيل.وقالت المطرفية: 
قلنا: قد يضاؼ تارة إلى اهلل تعالى، :وذلك ما ال سبب فيو من العبد، وتارة يضاؼ إلى العبد 



:وىو ما يكوف سببو منو :كالتصيد واالحتطاب ونحو ذلك، وليس ذلك بموجب فقد ينصرؼ 
وف من علم اهلل ويتجر شخص وال يحصل لو رزؽ، ويتجر آخر ويحصل الرزؽ، وذلك إنما يك

 تعالى بالمصلحة.
 وأما األفضل من االتكاؿ واإلىماؿ أو من السعي بالذي تظاىرت بو األدلة: إف السعي أفضل.
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 (1قاؿ في منتخب األحياء: العابد اشتغل بالعبادات القلبية )
 وعالم اشتغل بما ينفع الناس بدينهم كالمفتي.

فتي ورجل اشتغل بمصالح الناس كالسلطاف والقاضي، وما ورجل يشتغل بما الناس بدينهم كالم
 ورد من اإلجماؿ في الطلب فليس المراد بو الترؾ، بل أريد اإلقساط والبعد من الحراـ.

 اآلثار:
قاؿ لقماف البنو: استعن بالكسب الحبلؿ عن الفقر فإنو ما افتقر أحد قط إال أصابو ثبلث 

 اب في مروءتو.خصاؿ: أرؽ في دينو، وضعف في عقلو، وذى
 وسئل إبراىيم عن التاجر الصدوؽ أىو أحب إليك أو المتفرغ للعبادة؟

؛ ألنو في جهاد، يأتيو الشيطاف من قبل المكياؿ والميزاف، ومن  قاؿ: التاجر الصدوؽ أحبُّ إليَّ
 قبل األخذ والعطاء.

تيني رزقي؟ وقيل ألحمد ما تقوؿ فيمن جلس في بيتو أو مسجده وقاؿ: ال أعمل شيئاً حتى يأ
 فقاؿ أحمد: ىذا رجل جهل العلم.

 وقاؿ أبو قبلبة لرجل: ألف أراؾ تطلب معاشك أحبُّ إليَّ من أف أراؾ في زاوية المسجد.
قاؿ الغزالي: التكسب أفضل لقدر الكفاية لو، ولعولو ال لطلب الزائد؛ ألف ذلك إقباؿ على 

غير سؤاؿ فالتكسب أفضل؛ ألنو إذا الدنيا التي ُحبها رأس كل خطيئة، ولو كاف يحصل رزقو ب
انقطع عن التكسب فهو سائل بلساف الحاؿ، إال لمن تقدـ أنو مستثنى ، وىذا مذىب جماىير 

 العلماء.
__________ 

( ػ وىي تكاليف القلب كمراقبتو باإلخبلص والوعيد وأف ال يشتغل بغير المعبود مع اتصافو 1)
يرى لو شيئاً من أفعالو بل يعدىا حقيرة فبل يزاؿ بصفات الكماؿ من الصبر والتواضع وأف ال 

في زيادة وانتباىة على مكايد السلطاف واإلرشاد على دفعها وغيرىا مما اشتمل عليو علم 
 الدقائق من التكليفات الواجبة والمدونة تمت .
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ال  وقاؿ قـو من المتصوفة: إف الكسب حراـ، وىو خطأ وىو مخالف ألدلة العقل والسمع،
يقاؿ إف ذلك يؤدي إلى معاونة الظلمة بأخذ الجنايات؛ ألنو لم يرد ذلك، ولو لـز ىذا لـز أف 
ال يزرع أرض وال يملك ماشية خوفاً من الظلمة والسباع، وىذا خارج باإلجماع .ال يقاؿ: قد 

ي يده اختلط الحبلؿ بالحراـ فبل يأمن بواقع الحراـ؛ ألنو ما كلف إال ما يطيق من البعد عمن ف
 الحراـ، والظاىر من أموالو ذلك، وىذا مسألة لها تعلق بعلم الفقو، وعلم الكبلـ.

 الثمرة الثانية : تعلق لقولو تعالى:}َفَما الَِّذيَن ُفضُّْلوا ِبَرادّْي ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت َأْيَمانُػُهْم{
ىذا إشارة إلى أنو ال تجب  أي : أنهم ال يرضوف بمشاركة مماليكهم فيما ملكت أيمانهم، وفي

المساواة بينهم وبين مماليكهم ألنو تعالى ذكر ذلك عقيب خبره تعالى بالتفضيل في الرزؽ، 
وإف من عادة المالكين أنهم ال يرضوف بالمشاركة، ولم يمنعهم من ذلك، ولكن المشاركة 

 والمساواة مستحبة.
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:  : ويحكى أنو لما سمع أبو ذر-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 

))إنما ىم إخوانكم فاكسوىم مما تلبسوف، وأطعموىم مما تأكلوف(( فما روي عنده بعد ذلك 
 إالَّ وردائو كردائو وإزاره كإزاره من غير تفاوت.

قاؿ ىذا لقـو عادتهم الخشن وفي ذلك بعٍد؛ ألنو أراد أف ال  -عليو السبلـ-وقيل: إنو 
 دنى.يحصوىم باأل

 قاؿ الحاكم: واستدؿ بعضهم بهذه اآلية أف العبد ال يملك من حيث لقي رد الرزؽ عليو.
قاؿ القاضي: ال دليل فيها؛ ألف في اآلية أنو ال يرد الرزؽ عليو، وليس فيها أنو إذا ردَّ لم يصح 

 وسيأتي زيادة في ىذا الحكم.
 قولو تعالى:

َناُه ِمنَّا ِرْزقاً َحَسنًا{}َضَرَب اللَُّو َمَثبلً َعْبداً َمْمُلوكً   ا الَ يَػْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرزَقػْ
ىذا تمثيل لحاؿ الكفار في إشراكهم هلل تعالى بعبادة األوثاف، بمن سوَّى بين العبد الذي ال 

 يقدر على شيء وبين الحر الذي رزقو اهلل رزقاً حسناً.
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فذكر المملوؾ: ليخرج الحر؛ ألنو يطلق على الحر اسم  قاؿ جار اهلل :وإنما قاؿ عبداً مملوكاً 
العبد؛ ألنو عبٌد هلل، وإنما قاؿ ال يقدر على شيء: ليخرج المكاتب والمأذوف لو؛ ألنهما ال 



يقدراف على التصرؼ، فصارت األحكاـ باإلضافة إلى الملك منقسمة فما تعلق بالحر فذلك 
المكاتب فلو شبو من أحكاـ الحر، وذلك صحة ملك حقيقي فتتبعو أحكاـ الملك، وما تعلق ب

 بيعو وشرائو.
ومن أحكاـ العبد :أنو ال يجب عليو الحج بملك الماؿ وزكاة ما في يده موقوفة على خبلؼ 

 في ذلك.
وما تعلق بالمأذوف فلو شبو بالحر في شيء من األحكاـ وىي صحة بيعة وشبو بالعبد وىو أنو ال 

آلية :على أف العبد ال يملك وإف ُملّْك ؛ ألنو تعالى شبهو يملك حقيقة، وقد استدؿ بهذه ا
باألوثاف وىي الحجارة، وىي ال تملك، ووصفو تعالى بأنو ال يقدر على شيء فلو ملك لكاف 

 قادرًا، وىذا مذىبنا وأبي حنيفة.
وقاؿ مالك وقوؿ للشافعي : إنو يملك إذا ملك وقد احتج بهذه اآلية من قاؿ: إنو ال يملك؛ 

اهلل تعالى مثلو بالحجارة، وىي ال تملك والحجة من طريق القياس أظهر؛ ألنو لو ملك ألف 
 لثبتت لو أحكاـ الملك من لزـو الحج والنكاح.

 وقد ذكر في ذلك صور :
منها: إذا مات رجل ولو ابن أو غيره عبد فإنو ال يرثو.قاؿ أبو جعفر: ذلك إجماع إال عن 

 طاووس.
لغيره عيناً فإنو ال يملكها عندنا وابو حنيفة ,و مالك، واحد قولي ومنها: إذا ملك رجل عبداً 

 الشافعي : يملك.
 قولو تعالى:

َها َوَأْوبَاِرَىا }َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد األَنْػَعاـِ بُػُيوتاً َتْسَتِخفُّونَػَها يَػْوـَ َظْعِنُكْم َويَػْوـَ ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَوافِ 
 ثًا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن{َوَأْشَعاِرَىا َأثَا

ىذه :داللة على جواز استعماؿ صوؼ األنعاـ وجلودىا في الحضر والسفر باستعماؿ الخياـ 
 والقباب، ونحو ذلك.
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ولهذا تابع وىو أف يقاؿ: تخصيص ىذا بالذكر ال يدؿ على تحريم ما عدا ذلك من أصواؼ 
في ىذا شعر غيرىا مما يؤكل ومما ال يؤكل، غير األنعاـ؛ ألف مفهـو اللقب ضعيف، فيدخل 

مما يكوف ظاىراً من الشعور، وقد جاءت األحاديث أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف لو عمامة 
 من الخز، وكذا يلحق غير ذلك فلو جز صوؼ الثعالب ونحوىا وغزلو جاز استعمالو،



 غزلو فيما يمكن؟ وىل يدخل في ىذا شعر اآلدمي، وأنو إذا جز جاز غزلو، واستعمل
قلنا: ىذا محتمل أنو يجوز لطهارتو، وأنو ال يجوز؛ ألف لو حرمة، وألنو قد ذكر فيو أنو يدفن، 
 وقد ذكر في الشرح في حجة األخوين أنو ال يجوز بيع لبن اآلدمية كما ال يجوز بيع شعرىا.

 قولو تعالى:
َعُث ِمْن ُكلّْ ُأمٍَّة َشِهيدًا{.  }َويَػْوـَ نَػبػْ

اكم: في ذلك داللة على أنو ال يجوز خلو الزماف عن حجة هلل في أرضو كما يقولو أبو قاؿ الح
 علي ىذا إذا فسر الشهيد بالمؤمنين.

 وقيل: أراد الرسل.
 وقيل: أراد الجوارح.

 قولو تعالى:
 َكانُوا يُػْفِسُدوَف{  }الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو زِْدنَاُىْم َعَذاباً فَػْوَؽ الَعَذاِب ِبَما

 الثمرة من ذلك:
 أف الصد عن سبيل اهلل من الكبائر؛ ألنو تعالى توعد عليو بزيادة العذاب.

 واختلف ما أريد بذلك؟
 فقيل: يمنعوف من اإليماف.

وقيل: يصدوف عن قصد البيت، وىو يدخل في إطبلؽ اللفظ كل مانع من سبل الخير، ويدخل 
 ، ومن ُيَخذّْؿ عن اإلماـ، ومن ينفر عن وظائف الطاعات.في ذلك من يحرؼ العلم عالماً 

 وقولو تعالى: }زِْدنَاُىْم َعَذاباً فَػْوَؽ الَعَذاِب{.
قاؿ جار اهلل: قيل في زيادة العذاب حيات أمثاؿ البخت وعقارب أمثاؿ البغاؿ، تلسع إحداىن 

 اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفاً.
 ى الزمهرير فيبادروف من شدة برودة النار.وقيل: يخرجوف من النار إل

 وعن ابن عباس ومقاتل: أنهار من صفر مذاب كالنار يعذبوف بها.
 قولو تعالى:

َعُث ِمْن ُكلّْ ُأمٍَّة َشِهيداً َعَلْيِهْم ِمْن َأنْػُفِسِهم{  }َويَػْوـَ نَػبػْ
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 قيل: أراد ىنا الرسل.
 المشهود عليهم أو اليـو الذي يشهدوف فيو .وقيل : المؤمنين من كل أمة وأعاده ليبين 



 وقيل: أراد ىنا شهادة الجوارح.
وقيل: األوؿ الحفظة، وىذا الرسل، وفي ىذا ما قاؿ أبو علي: إف كل عصر ال يخلو من 

 عدوؿ، والداللة مجملة.
 قولو تعالى:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم }ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْربَ  ى َويَػنػْ
 َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف{.

روي عن ابن مسعود أنو قاؿ: ىذه أجمع آية في كتاب اهلل، ولما تبلىا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو وآلو وسلم على عثماف بن مظعوف، قاؿ: ذلك حين استقر اإليماف في قلبي.

صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما قرأىا على الوليد بن المغيرة قاؿ: يابن أخي أعد؟ وروي أنو 
فأعاد، فقاؿ: واهلل إف لو لحبلوة، وإف عليو لطبلوة، وأف أعبله لمثمر، وإف أسفلو لمغدؽ، وما 

 ىو بقوؿ بشر.
 وقاؿ أبو جهل: إف اهلل يأمر بمكاـر األخبلؽ.

 ة أشياء ,ونهى عن ثبلثة،واعلم أف اهلل سبحانو قد أمر فيها ثبلث
 أما ما أمر بو فالعدؿ واإلحساف وإيتاء ذي القربى.

 واختلف المفسروف :
 فقيل: العدؿ :ىو الفرض؛ ألف اهلل تعالى عدؿ فيها على عباده فكلفهم ما يطيقونو.

واإلحساف :ىو الندب، وإنما جمع بنيهما في األمر؛ ألف الفرض ال يكاد يخلو من النقصاف 
 لجابر لو، ولهذا قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))استقيموا ولن تحصوا((.والنفل كا

 وعن ابن عباس: العدؿ ,والتوحيد ,واإلحساف ,:أداء الفرائض :وىكذا عن مقاتل ,وعطاء.
 وقيل: العدؿ في األفعاؿ, واإلحساف في األقواؿ.

 ب.وقيل: العدؿ في معاملة غيرؾ، واإلحساف مع نفسك فبل تلقها في العذا
وقيل: اإلحساف التفضل مع الناس ,فيدخل في ذلك اإلحساف باألمواؿ, واألخبلؽ واإلرشاد، 

 والسعي الجميل.
 وعن ابن عيينة: العدؿ استواء السر والعبلنية. واإلحساف:كوف السر أحسن.

 وأما قولو تعالى:}َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى{
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صلة الرحم؛ فيلـز من ىذا أف يكوف الصدقة عليهم قيل: أراد إعطاء ذوي القربى حقهم من 
 أفضل.

 وأما المنهي عنو فهو: الفحشاء, والمنكر, والبغي .
قاؿ جار اهلل: الفحشاء: ما جاوز حدود اهلل. والمنكر :ما تنكره العقوؿ .والبغي :ىو التطاوؿ 

 على الغير.
 وقيل: الفحشاء: القبائح التي ال تظهر، والمنكر :ما يظهر.

 : الفحشاء :الزنا. والمنكر: ما ينكره الشرع. والبغي: الظلم والكبر:عن ابن عباس.وقيل
أقيمت ىذه اآلية  -عليو السبلـ-قاؿ جار اهلل: ولما سقط من الخطب لعنة البلعنين لعلي 

 مقامها، ولعمري أنها كانت فاحشة ومنكراً وتعد.
 والدنيا.وقيل: إف ىذه اآلية قد عمت جميع ما يتعلق بمصالح الدين 

 قولو تعالى:
 }َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّو ِإَذا َعاَىْدُتْم َوالَ تَنُقُضوا األَْيَماَف بَػْعَد تَػوِْكيِدَىا{

 الثمرة من ذلك:
 وجوب الوفاء بعهد اهلل، وأنو ال يجوز نقض اليمين، وأنو يجوز توكيد اليمين.

 واختلف المفسروف ما المراد بعهد اهلل:
بايع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لقولو تعالى:}ِإفَّ الَِّذيَن يُػَباِيُعوَنَك ِإنََّما فقيل: أراد من ي

يُػَباِيُعوَف اللََّو{ وقد قيل: إنها نزلت في الذين يبايعوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 فيجب عليهم الوفاء بالعهد، ويأتي مثل ىذا من يبايع اإلماـ.

 لجاىلية عن مجاىد ,وقتادة.وقيل: نزلت في حلف ا
 وقيل: ىو اإليماف، وقيل: ما يلزمو من جهة الشرع عن األصم، ويدخل فيو الجهاد, وغيره.

 وقيل: ىو ما يوجبو المرء على نفسو: عن أبي مسلم.
 وقيل: اليمين باهلل :عن أبي علي.
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ريم الحنث عموماً، لكنو إذا  وأما لزـو الوفاء باليمين :فالمعنى ال تحنثوا؛ وىذا يدؿ على تح
كاف الممنوع قربة لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منو 

فليكفر عن يمينو وليأت الذي ىو خير((، فلو فرضنا أف الممنوع مباح بأف يحلف ال دخل 
اصر, وأبي حنيفة السوؽ ونحو ذلك. فعمـو اآلية :أف الحنث ال يجوز، وىذا المحكي عن الن



( ، وعن الشافعي: يجوز الحنث، وقد أطلقو 1,والقاضيين ػ زيد وأبي مضرػ , والزمخشري )
 بعض المفرعين من المتأخرين الفقهاء :الفقيو يحيى وحسن.

وقاؿ اإلماـ يحيى: الحنث أولى؛ ألف ال يبقى على منع نفسو من شيء علم اهلل أف المصلحة 
 إباحتو.

:فقد أخذ من قولو تعالى: ))بعد توكيدىا(( وتأكيدىا :بذكر صفات اهلل تعالى, وأما تأكيد اليمين
وتكرارىا، وبالمكاف, والزماف، وفي الحديث: ))من حلف على منبري يمين كاذبة فليتبوأ مقعده 

 من النار(( وال إشكاؿ في عظم اليمين المؤكدة.
 اختبلؼ بين أىل الفقو.وأما اختيار الحاكم عليها فليس بمأخوذ من اآلية، وفي ذلك 

 ومن ثمرات اآلية :
أف قوؿ القائل عليَّ عهد اهلل :يمين صريح في اليمين على ما ذكره أىل المذىب, وأبو حنيفة, 

 ومالك.
وقاؿ الشافعي: ذلك كناية، وبها استدؿ علي بن موسى الَقمّْي :على أف العهد يمين، وىو مروي 

 عن الحسن.
 قولو تعالى:
َنُكْم َأْف َتُكوَف ُأمَّ }َوالَ َتُكونُو  ٍة َأنَكاثاً تَػتَِّخُذوَف َأْيَماَنُكْم َدَخبلً بَػيػْ ٌة ا َكالَِّتي نَػَقَضْت َغْزَلَها ِمْن بَػْعِد قُػوَّ

 ِىَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة{
 (2ىذا مثل ضربو اهلل تعالى لمن ينقض يمينو وعهده )

__________ 
الدواري ومثلو ذكره النجري في معياره وقواه  ( ػ واختاره اإلماـ شرؼ الدين وض عبداهلل1)

بعض المشائخ تمت وقد تقدـ ىذا الخبلؼ في المائدة في تفسير قولو تعالى )واحفظوا 
 أيمانكم (فينظر تمت

 171ص:  10( ػ تفسير القرطبي ج: 2)
 

قولو تعالى والتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا والنكث واحد واالسم النكث 
نقض والجمع األنكاث فشبهت ىذه اآلية الذي يحلف ويعاىد ويبـر عهده ثم ينقضو بالمرأة وال

تغزؿ غزولها وتفتلو محكما ثم تحلو ويروى أف امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو 
بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة كانت تفعل ذلك فبها وقع التشبيو قالو الفراء وحكاه عبد اهلل 

والسدي ولم يسميا المرأة وقاؿ مجاىد وقتادة وذلك ضرب مثل ال على امرأة معينة و  بن كثير
أنكاثا نصب على الحاؿ والدخل الدغل والخديعة والغش قاؿ أبو عبيدة كل أمر لم يكن 

 صحيحا فهو دخل تمت.
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 ، أو ينقض أيمانو بمن تغزؿ وتقوي غزلها ثم تنقضو.
( اتخذت مغزاًل قدر ذراع 1ة بنت سعد بن تميم وكانت خرقاء )قيل: ىذه التي مثل بها ريط

( عظيمة، وكانت تغزؿ ىي وجواريها من الغداة إلى الظهر، 3( مثل أصبع، وفلكة )2وصنارة )
 ثم تأمرىن بنقض ما غزلن، والخرقاء: الحمقاء. والصنارة :الحديدة وفيها لغة بالسين.

 وثمرة ىذه اآلية:
__________ 

 166ص:  14الطبري ج:  ( ػ تفسير1)
حدثنا القاسم قاؿ ثنا الحسين قاؿ ثني حجاج عن ابن جريج قاؿ أخبرني عبد اهلل بن كثير  

كالتي نقضت غزلها من بعد قوة قاؿ خرقاء كانت بمكة تنقضو بعد ما تبرمو حدثنا المثنى قاؿ 
تكونوا كالتي  ثنا إسحاؽ قاؿ ثنا عبد اهلل بن الزبير عن ابن عيينة عن صدقة عن السدي وال

نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذوف أيمانكم دخبل بينكم قاؿ ىي خرقاء بمكة كانت إذا 
 أبرمت غزلها نقضتو تمت

 468ص:  4( ػ لساف العرب ج: 2)
صنر الصنارة بكسر الصاد الحديدة الدقيقة المعقفة التي في رأس المغزؿ وقيل الصنارة رأس 

لحديدة التي في رأسو وال تقل صنارة وقاؿ الليث الصنارة مغزؿ المغزؿ وقيل صنارة المغزؿ ا
المرأة وىو دخيل و الصنارة األذف يمانية و الصنارية قـو بإرمينية نسبوا إلى ذلك ورجل صنارة 

و صنارة سيء الخلق الكسر عن ابن األعرابي والفتح عن كراع التهذيب الصنور البخيل السيء 
ب وإف كانوا ذوي نباىة وقاؿ أبو علي صنارة بالكسر سيء الخلق و الصنانير السيء األد

الخلق ليس من أبنية الكتاب ألف ىذا البناء لم يجىء صفة و الصنار شجر الدلب واحدتو 
 صنارة عن أبي حنيفة قاؿ وىي فارسية تمت

 478ص:  10( ػ لساف العرب ج: 3)
الناتئة على رأس أصل اللساف و  الفلكة من البعير موصل ما بين الفقرتين و فلكة اللساف الهنة

فلكة الزور جانبو وما استدار منو و فلكة المغزؿ معروفة سميت الستدارتها وكل مستدير فلكة 
 والجمع من ذلك كلو فلك تمت

(1/239) 

 



تحريم نقض العهد واليمين، وإبطاؿ الطاعات، وتحريم السفو؛ ألف اهلل تعالى شنع بهذا المثاؿ 
و الضرر ال النفع، فيدخل في ىذا الخروج من الفرض صوماً وصبلة، ونحو على من فعل فعبًل في

 ذلك.
وأما النفل فيخصو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الصائم المتطوع أمير نفسو(( وىذا مذىبنا 

 أنو يجوز الخروج من صـو التطوع.
 فل.وقاؿ زيد وأبو حنيفة : من دخل في نافلة لزمو تمامها قياساً على حج الن

 قلنا: ىذا ممنوع منو لقولو تعالى: }َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّو{
 فلو أنو رفض الطاعة التي فعلها، وأراد أف يستأنف غيرىا، فإف كانت كاملة لم يصح رفضو،

وإف أراد أف يعيدىا أكمل منها، وكانت ناقصة، وىذا نحو أف يصلي فرادى ثم أراد رفض ىذه، 
 جماعة مؤتماً، فقاؿ اإلماـ يحيى: ال يصح رفضو، واحتج باآلية.ويدخل في 

 وغيره: يصح، وقد ورد في ذلك خبراف: -عليو السبلـ-وقاؿ الهادي 
أحدىما: أف الفريضة ىي الثانية، وذلك خبر يزيد بن عامر، وأخذ بو الهادي ,ومالك، 

 واألوزاعي، وبعض أصحاب الشافعي.
وذلك خبر يزيد بن األسود، وأخذ بو المؤيد باهلل، وأبو حنيفة؛  الثاني: أف الفريضة ىي األولى،

لكنو لم يصرح بذلك ولكن قاؿ عليو السبلـ فصليا معهم فإنها لكما نافلة فقالت الهدوية 
 يحتمل أنو أراد الثانية ، ويحتمل أنو أراد األولى واألوؿ غير محتمل.

حة الرفض؛ ألف الثواب قد وجب، وقد يقاؿ: المسألة مخالفة للقياس؛ ألف القياس عدـ ص
 والعمل قد وجد، وبراءة الذمة قد حصلت.

 فلو أراد أف يـؤ من صلى فرادى؟
قيل: صح على قوؿ أبي طالب ؛ ألنو يقيس على ما ورد بخبلؼ القياس، وقد ذكروا أف من 

سبوع طاؼ طوافاً ناقصاً بأف يفرقو بدخوؿ الحجر أو يسعي ناقصاً بأف يفرقو : أنو إذا عاد األ
صح ذلك، ويسقط عنو ما لزمو، وىذا يمنع منو قولهم: إفَّ إعادَة الصبلة واردٌة على خبلؼ 
القياس، وقد ذكر علي خليل أف من صلى صبلة سها فيها فإنو إذا أعادىا سقط عنو سجود 

 السهو.
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كمالو ال   أما لو توضئ ثم نوى رفض وضوءه: فقاؿ أبو مضر, والمنصور باهلل : يصح رفضو قبل
 بعده.



 وقاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة: ال يصح قبل و ال بعد، واحتج باآلية.
وىهنا بحث :وىو أف يقاؿ: اآلية دالة على المنع من النقض ببل إشكاؿ فهل فيها داللة على 

 أف من نوى الرفض للوضوء ونحوه أنو ال يرتفض أـ ال؟
لرفض لم يصح رفضو، وىو يقاؿ: لو كاف قلنا: ذكر اإلماـ يحيى أنها دالة على أف من نوى ا

 غير مقدور لو شرعاً لم ينو عنو.
ٍة{  ومعنى قولو تعالى: }ِمْن بَػْعِد قُػوَّ

 أي : من بعد أف أبرمت فتلو.
وأنكاثاً :جمع ِنْكث وىو الغزؿ المنقوض، وكذلك ما ينتقض من أخبلؽ بيوت الشعر والوبر 

 وحلق الخز ليغزؿ مرة ثانية.
 َخبًل{وقولو تعالى: }دَ 

 : عداوة وحقداً وخديعة.-أي  -
 وقولو تعالى: }َأْف َتُكوَف ُأمٌَّة ِىَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة{

 : أكثر وأزيد، ومنو الربا، -أي 
 (1ويروى ألبي حاتم الطائي:)

 وأسمر خطياً كأف كعوبو
 

 نوى القسب قد أربى ذراعاً على العشر
 

 يكونوا أكثر.والمعنى ال تنقضوا ألجل وجود من يظاىركم ف
 قولو تعالى:

__________ 
( ػ يروى لحاتم الطائي : حاتم بن عبداهلل بن سعيد بن الحشرج الطائي القحطاني :أبو عدي 1)

 الذي يضرب بو المثل في الجود والكـر مات في عوارض ) جبل في ببلد طيء (وقبلو :
 متى يات يوما وارثي يبتغي الغنى يجد جمع كف غير ملء وال صفر

 د فرسا مثل العناف وصارما حساما اذا ما ىز لم يرض بالهبريج
 واسمر خطيا كاف كعوبو نوى القسب قد ارمى ذراعا على العشر

 672ص:  1قاؿ في لساف العرب ج: 
 في باب قسب : القسب: التمر اليابس يتفتت في الفم صلب النواة قاؿ الشاعر يصف رمحا

 ذراعا على العشر وأسمر خطيا كأف كعوبو نوى القسب قد أرمى
قاؿ ابن بري ىذا البيت يذكر أنو لحاتم الطائي ولم أجده في شعره وأرمى وأربى لغتاف . قاؿ 



الليث:ومن قالو بالصاد فقد أخطأ ونوى القسب : أصلب النوى ,و القسابة : ردىء التمر و 
 القسب: الصلب الشديد تمت.
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ٌر َلُكْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف، َما ِعْندَُكْم يَنَفُد }َوالَ َتْشتَػُروا ِبَعْهِد اللَِّو َثمَ  ناً َقِليبلً ِإنََّما ِعْنَد اللَِّو ُىَو َخيػْ
 َوَما ِعْنَد اللَِّو بَاٍؽ َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{.

 رسوؿ اهلل :فقضى باليمين على من ىي معو،النزوؿ: قيل :إف رجلين اختصما في أرض إلى 
فقاؿ المدعي: إنو ال يبالي أف يحلف، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ليس لك إال يمينو برًا  

 كاف أو فاجراً إف لم يكن لك بينة((
قاؿ: فاحلفو، فنزلت اآلية فتبلىا صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليهما، فقاؿ المدعى عليو األرض 

 أرضو.
قيل: المعنى ال تنقضوا عهد اهلل ,وبيعة رسوؿ اهلل بما يمنيكم كفار قريش من الدنيا ؛ إف و 

 رجعتم إليهم.
 وثمرة اآلية:

وجوب الوفاء بالعهد، وتحريم أخذ العوض على ترؾ شيء من أمور الدين ؛من اتباع بدعة ,أو 
 شهادة زور، أو غير ذلك، ويدؿ على حسن الصبر على أمور الدين.

قسم كما تقدـ :صبر على الطاعة, وعلى ترؾ المعصية، وعلى المصيبة، ومنو الصبر على وىو ين
األذى، ويؤخذ من سبب النزوؿ :أنو يستحب للحاكم تخويف المتداعيين وتحذيرىما من 

الوقوع في اإلثم؛ ألنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم تبل اآلية وكاف ذلك سبباً في اإلقرار والسبلمة 
حديث المتبلعنين قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلمللمبلعنة: ))إنو لرجم في  من الظلم، وفي

 ظهرؾ بالحجارة خير لك من عذاب اهلل((.
 قولو تعالى:

ْيطَاِف الرَِّجيِم{  }فَِإَذا قَػَرْأَت اْلُقْرآَف فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِمَن الشَّ
ْمُتْم ِإَلى الصَّبَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم{ المعنى فإذا أردت قراءة القرآف فاستعذ كقولو تعالى:}ِإَذا قُ 

 وكقولك إذا أكلت فسم اهلل،
 وإنما عبرنا بالفعل عن اإلرادة؛ ألف الفعل يحصل عندىا: فاشتدت المبلبسة بينهما.
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وقاؿ أبو ىريرة ,وداود,ومالك: إف التعوذ بعد القراءة ذىاباً إلى ظاىر اللفظ والقوؿ األوؿ ىو 
ألئمة وعامة العلماء ،وإنما حملت القراءة على إرادتها؛ لما روى زيد بن علي والمؤيد قوؿ ا

أنو كاف يتعوذ قبل القراءة، وألف القارئ لما كاف ال يخلو  -عليو السبلـ-باهلل باإلسناد إلى علي 
قراءة من الوسوسة من الشيطاف أمر باالستعاذة منو قبل القراءة: فكاف المراد باالستعاذة ألجل ال

 وحمل األمر على الندب.
 قاؿ الحاكم: ألنو سنة باإلجماع .

 فثمرة اآلية :
 أنو مشروع للقارئ, وأف األمر بو سنة، وأنو قبل القراءة عند األكثر.

والمراد :جنس القرآف ال أف المراد جميع القرآف، ولعل ىذا إجماع،ػ اعني أنو مشروع للبعض  
علماء ىل ىذا للقارئ في الصبلة وفي غيرىا أو للقارئ كما ىو مشروع للكل ػ ولكن اختلف ال

 .-عليهم السبلـ-في غير الصبلة، فقاؿ األكثر: إنو عاـ، وىذا مذىب األئمة
 وعن مالك: إنما شرع في التراويح في قياـ رمضاف.

 وإذا قلنا إف ذلك مشروع في الصبلة كغيرىا :
 فاألكثر قاؿ: في الركعة األولى فقط.

 : في كل ركعة.وقاؿ ابن سيرين
 واختلف في صفتو:

, والقاسم: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم، وىو -عليو السبلـ-فعند الهادي 
 قوؿ حمزة من القراء.

وعند المؤيد باهلل والشافعي : أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم، وذلك قراءة عاصم وأبي عمرو، 
 وابن مسعود، ووكيع، وسفياف.

كشاؼ: وعن عبداهلل بن مسعود:قرأت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ في ال
فقلت: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم، فقاؿ : ))يابن أـ عبد قل أعوذ باهلل من 

، عن القلم، عن اللوح المحفوظ(( وفيو -عليو السبلـ-الشيطاف الرجيم، ىكذا أقرأنيو جبريل 
 ىذا، مأخذىا من غير اآلية.أقواؿ أخر غير 

 واختلف العلماء ىل يجهر بو أو يسر؟
 قاؿ الحاكم: عند علمائنا نخفيو، وىو قوؿ األكثر، وىو مذىب: ابن مسعود,وابن عمر.

 وعن أبي ىريرة: أنو يجهر بو، :وىو قوؿ الشافعي .
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 واختلفوا ىل التعوذ قبل التكبير أو بعده؟
 والناصر: قبل التكبير.فعند القاسم ,والهادي، 

 وعند المؤيد باهلل, والشافعي: بعد التكبير، وشرح ىذا في كتب الفقو.
 قولو تعالى:

 }ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف{.
قاؿ الحاكم: دؿ على أف الشيطاف ليس يصرع وال يخبط كما قالو الحشوية، وأبو الهذيل، وأبو 

 بكر أحمد بن علي :من أصحابنا.
 إف المؤمنين ال يعبأوف منو دعاء إلى اإلضبلؿ. -لمعنى إف ا-وقيل: 

 }ِإنََّما ُسْلطَانُُو َعَلى الَِّذيَن يَػتَػَولَّْونَُو{
 أي : إنما يقبل منو العصاة.

 قولو تعالى:
َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدرًا  }َمْن َكَفَر بِاللَِّو ِمْن بَػْعِد ِإيَمانِِو ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ بِاإِليَماِف َوَلِكنْ 

 فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّو{
 قيل: في إيصاؿ قولو تعالى:}َمْن َكَفَر بِاللَِّو{ بما قبلو وجوه:

األوؿ: عن أبي مسلم أنو عائداً إلى قولو:}قَاُلوا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتٍر{ ثم بين صفتهم بقولو:}َمْن َكَفَر 
 من كفر باهلل. بِاللَِّو{ أي : ىم

وقيل: إنو عائد إلى قولو:}ِإنََّما يَػْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف{ ثم أبدلو:}َمْن َكَفَر بِاللَِّو{ 
 واستثنى منهم المكره فإنو لم يدخل في حكم المفتري.

 ِو{وقولو:}َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراً فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَّ 
 ( فعليهم غضب من اهلل .1طاب بو نفساً واعتقد ) –أي 

وقيل: في اآلية تقديم وتأخير، والتقدير :من كفر باهلل وشرح بالكفر صدره :فعليو غضبو، ثم 
 استثنى من ُأكره على الكفر بلسانو، وقدـ لداللة الحاؿ.

 سبب النزوؿ:
رتدوا عن اإلسبلـ بعد دخولهم فيو، قاؿ في الكشاؼ: روي أنو أف أناساً من أىل مكة فتنوا فا

 وكاف فيهم من ُأكره، فأجرى كلمة الكفر على لسانو وىو معتقد لئليماف.
 فمن المكرىين: عمار, وأبوه ياسر، وسمية، وصهيب ,وببلؿ، وخباب ,وسالم ؛ عذبوا،

__________ 
 ( ػ أما االعتقاد فعلى رأي أبي ىاشم رحمو اهلل تعالى تمت .1)
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ما سمية :فقد ربطت بين بعيرين ووجي في قبلها بحربة، وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجاؿ فأ
 فقتلت، وقتل ياسر، وىما أوؿ قتيلين في اإلسبلـ.
 وأما عمار : فقد أعطاىم ما أرادوا بلسانو مكرىاً،

 فقيل: يا رسوؿ اهلل إف عمار كفر؟
و، واختلط اإليماف بلحمو ودمو (( وأتى فقاؿ: ))كبل، إف عمار ملئ إيماناً من قرنو إلى قدم

عمار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو يبكي، فجعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم يمسح عينيو ويقوؿ : ))مالك ! إف عادوا إليك فعد إليهم بما قلت((.

 سبلمهما.ومنهم : خير مولى الحضرمي أكرىو سيده فكفر، ثم أسلم مواله وأسلم وحسن إ
وقاؿ في التهذيب،: نزؿ قولو )من كفر باهلل (و)من شرح بالكفر صدراً (:في عبد اهلل بن سعيد 

 بن أبي سرح، وقولو: إال من ُأكره :في عمار بن ياسر وأصحابو.
وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة آمن وىاجر، وكاف براً بأمو فحلفت أال تأكل حتى يعود 

ف وأخبراه بذلك، فأراد أف ينصرؼ فنهاه عمر ,فأبى وخرج فلما كاف إليها، فقدـ عليو رجبل
 ببعض الطريق عذبو من أخبره بقوؿ أمو حتى رجع بلسانو.

 ثمرات اآلية الكريمة أحكاـ:
األوؿ: من افترى الكذب على اهلل تعالى :كفر؛ ألنا قد قدرنا تعلق قولو تعالى: }َمْن َكَفَر بِاللَِّو{ 

يَػْفَتِري اْلَكِذَب{ وقد يقاؿ: من كذب اهلل تعالى كفر إجماعاً، ومن كذب على اهلل إلى قولو:}ِإنََّما 
و فيو رد لما علم خبلفو ضرورة، كأف يقوؿ: أحل اهلل الخمر والزنا، ونحو ذلك، أو يقوؿ: لم 

 يوجب اهلل الصبلة ونحو ذلك كفر، ال إف لم يعلم خبلؼ ذلك ضرورة.
لكفر ُمكرىاً، ولم يشرح صدره قاؿ جار اهلل: أي : لم الحكم الثاني: أف من نطق بكلمة ا

 يعتقده، ولم تطب بو نفسو، فإنو ال يكفر، وىذا إجماع.
 فإف قيل: فما األفضل ىل النطق بكلمة الكفر وقاية لدمو, أو الصبر على القتل؟
 قلنا: قاؿ قاضي القضاة وغيره من المتكلمين: األفضل ترؾ النطق بكلمة الكفر،
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وىكذا ذكر الزمخشري قاؿ: ألف في الصبر إعزازًا للدين، وقد روي أف مسيلمة أخذ رجلين 
؟ قاؿ: أنت أيضاً،  فقاؿ ألحدىما: ما تقوؿ في محمد؟ قاؿ: رسوؿ اهلل، قاؿ: فما تقوؿ فيَّ

؟ قاؿ: أنا أصم،  فخبله، وقاؿ لآلخر: ما تقوؿ في محمد؟ قاؿ: رسوؿ اهلل، قاؿ: فما تقوؿ فيَّ



ليو ثبلث فأعاد جوابو فقتلو، فبلغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: ))أما فأعاد ع
 األوؿ فقد أخذ برخصة اهلل، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً لو((.

 قاؿ الحاكم: وخالف الحكم في اآلحاد حكم األنبياء، فبل تجوز التقية منهم بكتم الشرائع.
 واختلف في اإلماـ :

 جوز لو التقية. فمنهم :من
 ومنهم: من يمنع إال لقرينة.

 وىذا الحكم لو تتمات:
 منها: أف اآلية تدؿ على أف في األفعاؿ ما يكوف كفر، إذ لوال ذلك لما استثنى المكره.

 قاؿ الحاكم: وقاؿ بعضهم ال كفر إال باالعتقاد ال باإلفعاؿ.
 ـ ذلك غير شرط؟ومنها :أف يقاؿ: ىل شرط في حق المكره أف يعرض وال يطلق أ

قلنا: ذكر الحاكم خبلفاً في ىذا، فقاؿ بعضهم: إنما يباح لو النطق بكلمة الكفر بشرط 
 التعريض، وكما لو قالوا لو يقوؿ بأف اهلل تعالى ثالث ثبلثة عرض بأف النصارى يقولوف ذلك.

ف أحداً وقاؿ بعضهم: ال يحتاج إلى التعريض، ؛وىذا ىو الظاىر؛ ألف الذين فتنوا لم يروى أ
 منهم عرض.

ومنها: أنو إذا كاف التعريض حاظراً بقلبو ولم يعرض ففي التهذيب :عن محمد بن الحسن: أنو 
 إف لم يعرض كفر.

ومنها: أف يقاؿ إذا شرط التعريض فسواء كاف مكرىاً أو مختارًا فإنو ال يكفر مع التعريض ويكفر 
 من غير تعريض، فما أثر اإلكراه؟

مع اإلكراه يكوف الظاىر عدـ الكفر، ومع عدـ اإلكراه يكوف الظاىر أجاب الحاكم : بأف 
 الكفر، فيتعامل بذلك في األحكاـ الظاىرة ال في الباطن.

ومنها: أف يقاؿ: ىل في اآلية داللة على أنو من شرط النطق بكلمة الكفر : االعتقاد كما 
 يحكى عن أبي ىاشم أو ال داللة؟

 ة داللة على أنو البد أف يطمئن بو قلبو، وينشرح بالكفر صدرًا.قلنا: أما مع اإلكراه ففي اآلي
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 قاؿ الزمخشري: ويعتقد.
: أنو إذا اختار -وادعى اإلجماع  -وأما مع عدـ اإلكراه: فبل داللة، وقد ذكر المؤيد باهلل، 

اُلوا ِإفَّ اللََّو ثَاِلُث اللفظ كفر، ويحتج لهذا بقولو تعالى في سورة المائدة: }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَ 



 َثبلَثٍَة{ فتعلق الكفر بالقوؿ.
 فإف قيل: فما حد اإلكراه الذي يبيح النطق بكلمة الكفر؟

قلنا: حده أىل المذىب ,وصححو الحاكم :بخشية اإلجحاؼ بنفس ,أو عرض، وسواء كاف 
 المكره سلطاناً, أو متغلباً، إذا ظن وقوع ما توعد بو.

 ف سلطاناً.وقيل: البد أف يكو 
 وقيل: الضرب اليسير، ونحوه إكراه ىذا في اإلكراه على كلمة الكفر.

أما اإلكراه على غير ذلك: ففي ذلك تفصيل، فالزنا وقتل الغير ال يبيحو اإلكراه، وسائر 
 المحذورات يبيحها اإلكراه باإلجحاؼ وترؾ الواجبات، وحصوؿ الضرر.

إطبلؽ الهدوية، وقاؿ المؤيد باهلل بما أخرجو عن وأما العقود: فيبطل حكمها باإلجحاؼ على 
 حد االختيار.

قاؿ المؤيد باهلل: واإلكراه يبيح إتبلؼ ماؿ الغير، وصحح أف لم يخش على صاحبو التلف أو 
 الضرر.

 وقاؿ أبو طالب : ال يبيحو.
 قاؿ الشيخ أبو جعفر ,واإلماـ يحيى: وكذا اإلكراه على سب الغير، َكسب اهلل.

ح األصوؿ: ال يبيحو؛ ألف اهلل سبحانو ال يتضرر بالسب، وإذا زنا مكرىاً فبل حد قاؿ في شر 
 عليو وإف كاف مباشرًا، ذكره األزرقي، وصححو.

وقاؿ المؤيد باهلل: يحد، وإذا أتلف ماؿ الغير مكرىاً فبل ضماف على المتلف، وقد يدعي 
 اإلجماع.

 على االمر مكرىاً :عند المرتضى. وعن المؤيد باهلل: يضمن، ويرجع على المكره، والقود
 وقاؿ المؤيد باهلل: على المكره الفاعل، وىذه فروع استنبطها من غير ىذه اآلية الكريمة.

 قولو تعالى:
وٌر َغفُ }ُثمَّ ِإفَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َىاَجُروا ِمْن بَػْعِد َما فُِتُنوا ُثمَّ َجاَىُدوا َوَصبَػُروا ِإفَّ رَبََّك ِمْن بَػْعِدَىا لَ 

 رَِحيٌم{.
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النزوؿ: قيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخ ألبي جهل من الرضاعة، وأبي جندؿ بن سهيل 
بن عمرو، والوليد بن الوليد بن المغيرة، وغيرىم: فتنهم المشركوف فأعطوىم ما أعطوا ، ثم 

 إنهم ىاجروا بعد ذلك وجاىدوا.



رح ارتد فلما كاف يـو الفتح أمر النبي صلى اهلل وقيل: نزلت في عبد اهلل بن سعد بن أبي س
عليو وآلو وسلم بقتلو، فاستجار لو عثماف فأجاره، ثم إنو أسلم وحسن إسبلمو :عن الحسن، 

 وعكرمة.
 المعنى: ثم إف اهلل يغفر ,ويرحم ىؤالء الذين فتنوا ثم ىاجروا من أوطانهم، وجاىدوا ,وصبروا،

 يعني عن دينهم، فمنعوا اإلسبلـ. -فاء وكسر التاءبضم ال-وقراءة أكثر القراء فتنوا 
ويرده إلى من أسلم، وقد   -بفتح الفاء والتاء-وقيل: فتنوا بالتعذيب، وقراءة ابن عاصم فتنوا 

كاف يقدـ منو أنو فتن غيره من المؤمنين، بأف رده عن اإلسبلـ نحو الحضرمي في إكراىو لعبده 
 على الكفر، ثم إنو أسلم.

 }ِمْن بَػْعِدَىا{ وقولو تعالى:
أي : من بعد الهجرة يغفر ما سلف منهم، أو يغفر ما جرى على ألسنتهم، بمعنى أنو ال 

 يؤاخذىم عليو.
 وقيل: من بعد ىذه األفعاؿ، وىي الهجرة، والجهاد، والصبر.

 قيل: ىاجروا من أوطانهم إلى المسلمين، وجاىدوا الكفار :باليد, واللساف.
ء، وجاىدوا أنفسهم على مبلزمة أىل الخير، وصبروا على ما فعل وقيل: ىجروا قرناء السو 

 معهم الكفار.
 وقيل: على مشاؽ اإليماف.

 وثمرة ذلك:
 -بفتح الفاء والتاء -، وىذا على قراءة من قرأ فتنوا-وذلك معلـو  -صحة التوبة من الكفر، 

ى حاؿ كفره يسقط ، وأف الكافر ما جن-بضم الفاء -وكذا صحة توبة المرتد على قراءة فتنو
باإلسبلـ، والترغيب في الهجرة عن دار الكفر، وعن قرناء السوء، وأف حاؿ الصابر على 

 العذاب والكف عن النطق بكلمة الكفر : أفضل،
لكن في اآلية إجماؿ، وكونو تعالى قرف ذلك بالجهاد داللة على وجوبها، ولها شروط قد ذكرت 

 في غير ىذا المكاف.
 قولو تعالى:
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أَنْػُعِم اللَِّو }َوَضَرَب اللَُّو َمَثبلً قَػْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقُػَها َرَغًدا ِمْن ُكلّْ َمَكاٍف َفَكَفَرْت بِ 
 فََأَذاقَػَها اللَُّو لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ ِبَما َكانُوا َيْصنَػُعوَف{.



مثل فسأؿ القرية، والمراد ضرب  -لداللة الحاؿ عليو -المعنى :أىل قرية فحذؼ المضاؼ 
 أىل ىذه القرية مثبلً لكل قـو أنعم اهلل عليهم، فأبطرتهم النعمة فكفروا.

قيل: أراد بالقرية مكة، :عن ابن عباس، ومجاىد، وقتادة؛ وذلك أف اهلل تعالى أنعم عليهم 
ألف الطمأنينة مع األمن واالنزعاج فكانوا آمنين ال يقاتلهم أحد، ومطمئنين ال يزعجهم خوؼ؛ 

 مع الخوؼ
 }يَْأتِيَها ِرْزقُػَها َرَغدًا{ يعني واسعاً 

 }ِمْن ُكلّْ َمَكاٍف{ يعني يحمل إليها من البر والبحر
 }َفَكَفَرْت بِأَنْػُعِم اللَِّو{ قيل: ذلك بتكذيب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

 وقيل: بإخراجو ىو وأصحابو.
 ة في األمم الماضية على ىذه الصفة :عن األصم.وقيل: أراد قري

وقولو تعالى:}فََأَذاقَػَها اللَُّو لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ{ استعار اللباس :لما يظهر عليهم من الهزاؿ، 
 وشحوب اللوف، وكاف كاللباس لغشيانو لهم، واستعار اإلذاقة :لما يدرؾ من األلم لذوؽ المر.

( ، وىو الصوؼ المخلوط بالدـ، ومنعوا 1أف أكلوا القد والعلهز ) قيل: بلغ القحط بهم إلى
من الميرة، وانقطعت عنهم األمطار، وأصابهم الجوع سبع سنين، وقصد أىل مكة الجيوش 
والسرايا من المسلمين، وشن عليهم الغارات، ودعا عليهم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 

لى مضر، اللهم اجعل عليهم سنيناً كسني يوسف(( وكاف من دعائو: ))اللهم اشدد وطأتك ع
 فبلوا بالجو ع حتى أكلوا العظاـ المحرقة، والعهن.

 وثمرة ذلك :
__________ 

 381ص:  5( ػ لساف العرب ج: 1)
العلهز وبر يخلط بدماء الحلم كانت العرب في الجاىلية تأكلو في الجدب وفي حديث عكرمة  

 كاف طعاـ أىل الجاىلية العلهز
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جواز منع الكفار من الميرة والطعاـ، و أف يرموا بالمنجنيقات، وسائر أنواع العذاب، وقد فعل 
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذلك مع أىل الطائف، وكذلك قطع النخيل ,واألعناب، 

وتجريب الزروع، وقد منعوا من ذلك فكلموا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في ذلك 
 وا: ىب الرجاؿ عاديت فما باؿ النساء والصبياف؟ فأذف للنساء في حمل الميرة إليهم.فقال



 ومن ثمراتها :
 جواز الدعاء عليهم بالقحط ونحوه، ويجوز الحمل للميرة على حسب ما يرى اإلماـ.

 وأما أىل القبلة : فقد ورد األثر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنهم ال يمنعوا من ميرة وال
 شراب.

قاؿ المؤيد باهلل في اإلفادة ,وحكاه في )شرح اإلبانة( عن الناصر ,واألخوين: إنو يجوز المنع 
 لمصلحة يراىا اإلماـ، وإف الخبر محموؿ على عدـ المصلحة.

 قاؿ الحاكم: و يكوف ذلك عقوبة للكفار، ومحنة لغيرىم من الصبياف، :كاألمراض.
 قولو تعالى:

 َقُكُم اللَُّو َحبَلالً طَيّْبًا{}َفُكُلوا ِممَّا َرزَ 
 قيل: أراد من الغنائم، وقيل: حبلاًل.

 قيل: أراد ما يلتذ بو، وطيباً ما كسبو :عن أبي مسلم،
 فعلى ىذا يكوف من ثمرة اآلية:

 حل الغنائم، وأف ما كسبو اإلنساف لو مزية؛ ألنو وصفو بالطيب على ما فسر بو أبو مسلم.
 قولو تعالى:

ـَ{}ِإنََّما حَ  ـَ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ  رَّ
 إلى آخر المحرمات المذكورة، وقد تقدـ شرح ذلك في سورة البقرة.

 قولو تعالى:
ْفتػَُروا َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب ِإفَّ  ـٌ لِتػَ  }َوالَ تَػُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحبَلٌؿ َوَىَذا َحَرا

 ُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب الَ يُػْفِلُحوَف{.الَِّذيَن يَػْفتػَ 
بتقولوا، وىذه القراءة الظاىرة، أي : ال تقولوف  -بنصب الكذب  -المعنى :وال تقولوا الكذب

الكذب لما تصف ألسنتكم من البهائم ىذا حبلؿ وىذا حراـ، و ذلك إشارة إلى قولهم: }ما 
أزواجنا{ من غير أف تسندوا ذلك الوصف  في بطوف ىذه األنعاـ خالصة لذكورنا ومحـر على

 إلى وحي من اهلل.
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بنصب الباء وينتصب -وقيل: ما مصدرية، والمعنى: وال تقولوا ألجل وصف ألسنتكم الكذب 
، وىو مروي عن الحسن، وقرئ -صفة لما المصدرية  -، وقرئ الكذب بالجر -بتصف
 وقع صفة لؤللسنة.على أنو  -بضم الكاؼ والذاؿ ورفع الباء-الكذب



أي : الكاذبين من رؤسائكم، أي : تصفو بأنو  -بضم الكاؼ والذاؿ وفتح الباء-وعن يعقوب: 
 حبلؿ وحراـ، ىذا حبلؿ وىذا حراـ، قيل: أراد البحيرة ,والسائبة، والوصيلة,والحاـ.

 وقيل: حللوا وحرموا بخبلؼ أمر اهلل.
 .وقيل: جميع ما حللوا وما حرموا بخبلؼ أمر اهلل

 وقولو تعالى: }لِتَػْفتػَُروا َعَلى اللَِّو{
 أي : لتكذبوا على اهلل،في إضافة التحليل إليو.

 وثمرة ذلك :
 النهي عن التحليل والتحريم بغير حجة من اهلل تعالى، بل من جهة أنفسهم.

قاؿ الحاكم: وال خبلؼ أنو كفر، ولعل مراده حيث يكوف في ذلك تحريم ما علم تحليلو 
 تحليل ما علم تحريمو ضرورة.ضرورة، أو 

مثاؿ األوؿ: تحريم النكاح والبيع، ومثاؿ الثاني: إباحة الزنا والخمر، فأما لو حـر بلسانو شيئاً 
على نفسو كأف يقوؿ: حرمت على نفسي ىذا الخبز أو الماء فقد تقدـ الكبلـ عليو عند قولو 

 َأَحلَّ اللَُّو َلُكْم{.تعالى في سورة المائدة: }الَ ُتَحرُّْموا طَيَّْباِت َما 
 قولو تعالى:

 بَػْعِدَىا }ُثمَّ ِإفَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ تَابُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإفَّ رَبََّك ِمنْ 
 َلَغُفوٌر رَِحيٌم{.

 توبتهم.النزوؿ: قيل نزلت في قـو أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا فقبل اهلل 
 وثمرة اآلية:

 صحة قبوؿ توبة المرتد، وىذا مذىب جماىير العلماء.
 وقاؿ أحمد بن حنبل: ال تقبل توبتو.

 وقاؿ إسحاؽ: ال تقبل إذا ارتد في الدفعة الثالثة.
 وقولو تعالى: }ِبَجَهاَلٍة{

 أي : جاىلين باهلل، وبعقابو، أو غير متدبرين للعاقبة لكوف الشهوة غلبت عليهم.
 ل: بداعي الجهل ؛ألنو يدعو إلى القبيح، كما أف العلم يدعو إلى الحسن،وقي
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ففي ذلك داللة على وجوب العلم، ووجوب النظر فيما يفعلو اإلنساف فبل يقدـ على األمور 
 ىجوماً، وخصوصاً عند حصوؿ دواعي الشهوة.



-ن الباطنية األنجاس( عنو في كتابو المسمى بػ )بتحذير األكياس م -رحمو اهلل-روى الشهيد 
: ))من دؽ في الدين نظره جل يـو القيامة خطره(( ويؤيده قولو تعالى في سورة -عليو السبلـ

 اإلسراء: }َوالَ تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم{.
وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل يحب البصر النافذ عند مجيء 

 كامل عند نزوؿ الشبهات((.الشهوات، والعقل ال
 وقولو تعالى:}َوَأْصَلُحوا{

 يعني أصلحوا باألعماؿ بعد التوبة؛ ألف حراسة التوبة وسائر األعماؿ شرط في الغفراف.
 قولو تعالى: }َشاِكراً أِلَنْػُعِمِو{

 .-عليو السبلـ-يعني إبراىيم 
م يجد ذات يوـٍ ضيفاً فأخر : روي أنو كاف ال يتغدَّ إال مع ضيف فل-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

غداه فإذا ىو بفوج من المبلئكة في صورة البشر فدعاىم إلى الطعاـ فخيلوا لو أف بهم جذاماً 
 فقاؿ: اآلف وجبت مؤاكلتكم شكراً هلل على أنو عافاني وابتبلكم،

وفي ىذه داللة :على أف كل نعمة فضل بو اإلنساف على غيره يجب عليو الشكر الختصاصو 
 و اهلل بو، وأنو ينبغي النظر إلى من ىو دوف؛ ألف ذلك يكوف سبباً في شكر اهلل تعالى.بما خص

 وأما المؤاكلة للمجذومين: فقد نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن ذلك.
وروي أنو أخذ بيد مجذـو إلى القصعة وقاؿ: ))كل(( ثم أكل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 

باهلل، وتوكبلً عليو(( فيكوف ذلك خاصاً في األنبياء؛ ألنهم معصوموف  وقاؿ: ))بسم اهلل، ثقة
 على أف يقولوا أصبنا بسبب المؤاكلة.

 وفي الرواية إليهاـ المبلئكة داللة على جواز التورية.
 قولو تعالى:

نْػَيا َحَسَنًة{ َناُه ِفي الدُّ  }َوآتَػيػْ
 قيل: أراد النبوة.

 حُد من أىل دين اإلسبلـ إال وىو يتواله.وقيل:الخلة والثناء الحسن حتى ليس أ
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(لطاعتو ، وقيل: ذكره في صبلة ىذه األمة، عند قولو: كما 1وقيل: تنوبو اهلل تعالى بذكره )
صليت على إبراىيم، ولهذه الجملة ثمرات وىي: أف ىذه نعم من اهلل سبحانو يجب على من 

 اتفق لو شيء من ذلك أف يشكر عليو.



َنا ِإلَْيَك َأِف اتَِّبْع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم{.وقولو تعال  ى:}ُثمَّ َأْوَحيػْ
ُهْم ِمَن اْلَيمّْ َما  قاؿ جار اهلل: ُثمَّ ىهنا فيها من تعظيم رسوؿ اهلل ما في قولو تعالى:}فَػَغِشيػَ

َغِشيَػُهْم{ والمعنى وأجل ما أوالؾ من النعم إتباع محمد لك من حيث أنها دلت على تباعد ىذا 
ت في المرتبة من بين سائر النعوت؛ ألف ثم للبعد، والمراد باإلتباع: في دين اإلسبلـ :عن النع

 األصم.
وقيل: من دواـ العبادة والتوحيد، والبراءة من الشرؾ ال جميع شريعتو؛ ألنو قد نسخ بعضها، 

 وإنما اتبع األفضل المفضوؿ لسبق المفضوؿ إلى الحق.
ف الراتب في إمامة الصبلة أحق باإلتباع من األفضل منو ولقائل أف يقوؿ: يستخرج من ىذا أ

 لسبقو إلى الحق.
 أما لو جاء اإلماـ األعظم :فقاؿ اإلماـ محمد بن المطهر: والراتب أحق.

وقاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة وأصحاب الشافعي : اإلماـ األعظم أحق؛ ألف سلطانو فوؽ سلطاف 
 ذو سلطاف في سلطانو((. : ))ال يـؤ-عليو السبلـ-الراتب، وقد قاؿ 

 قولو تعالى:
 }ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَّْك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{

 قولو تعالى: }بِاْلِحْكَمِة{
 قيل: أراد بالمقالة المحكمة، وقيل: بالقرآف،

 {وقولو تعالى: }َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ 
يعني التي ال يخفى عليهم أنك تنصحهم بها، وتريد نفعهم، ويجوز أف يريد بالقرآف، أي : 

 ادعهم بالقرآف، الذي ىو حكمة وموعظة، :ذكره جار اهلل.
وقيل: بالرفق والقوؿ اللين وقولو تعالى ) وجادلهم بالتي ىي أحسن (قيل أراد أحسن الحجج 

 غير فضاضة، وال تعنيف. وأثبتها وأظهرىا وقيل بالرفق واللين من
__________ 

 عن قتادة643ص  2( ػ ىكذا ذكره في الكشاؼ ج 1)
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 وقيل: اعرض عن أذاىم لكن نسخ ىذا بآية السيف.
 وثمراتها :

 وجوب الدعاء إلى الدين،



 فدلت :على لزـو األمر بالمعروؼ، والنهي عن المنكر.
 وز أف يبدأ بالخشن.وتدؿ أنو يجب البداية بالقوؿ اللين، وال يج

وتدؿ على لزـو إزاحة الشبهة بالمحاجة في الدين، ويلـز في ىذا أف يكوف اآلمر عالماً أف ما 
يأمر بو معروفاً، وما ينهى عنو قبيحاً، وأف يعلم كل الشبو التي مع المخالف، وسائر الشروط 

 مأخوذة من غير ىذه اآلية.
 قولو تعالى:

ُرَؾ ِإالَّ }َوِإْف َعاقَػْبُتْم فَػَعاِقبُ  ٌر ِللصَّاِبرِيَن، َواْصِبْر َوَما َصبػْ وا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِو َولَِئْن َصبَػْرُتْم َلُهَو َخيػْ
يَن ُىْم بِاللَِّو َوالَ َتْحَزْف َعَلْيِهْم َوالَ َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّا َيْمُكُروَف، ِإفَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن اتػََّقْوا َوالَّذِ 

 ُنوَف{.ُمْحسِ 
النزوؿ: قاؿ في الكشاؼ: روي أف المشركين مثلوا بالمسلمين يـو أحد بقروا بطونهم، وقطعوا 
مذاكيرىم ما تركوا أحداً غير ممثوؿ بو، إال حنظلة بن الراىب، فوقف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

بو لئن وآلو وسلم على حمزة وقد مثل بو، وروي فرآه مبقور البطن فقاؿ: ))أما والذي أحلف 
 أظفرني اهلل بهم ألمثلن بسبعين مكانك(( فنزلت، فكفر عن يمينو، وكف عما أراده.

قاؿ جار اهلل: وال خبلؼ في تحريم المثلة، وقد وردت األخبار بالنهي عنها، حتى بالكلب 
 العقور.

وفي التهذيب: عن الشعبي ,وقتادة، وعطاء بن يسار : نزلت في قتلى أحد، وأف المسلمين 
 إف ظفرنا بهم لنمثلن بهم كما مثلوا بنا. قالوا:

وقيل: في كل من ظلم بغصب أو نحوه، فإنما يجازى بمثل ما عمل بو، :عن مجاىد ,وابن 
 سيرين، وإبراىيم، والثوري.

 ثمرات اآلية أحكاـ:
األوؿ: ثبوت القصاص بما يساوي، وذلك أف يأخذ اليمين من العينين أو األذنين باليمين ونحو 

 ذلك.
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فأما لو كاف البادئ بالقتل قد مثل بمن قتلو :فظاىر اآلية يدؿ على أف ولي المقتوؿ يفعل 
( ، من قتل غيره أو 1بالفاعل كما فعل، وىذا قوؿ الشافعي وحصلو أبوطالب من قوؿ الهادي )

َتَدى جرحو فعل بو مثل ما فعل، واحتجوا بهذه اآلية، وبقولو تعالى في سورة البقرة: }َفَمِن اعْ 
َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{ وبقولو تعالى في سورة المائدة :}َواْلُجُروَح 



 ِقَصاٌص{.
 وقالوا: وألف القصاص يوضع للتشفي ،

والذي ذكره المؤيد باهلل ,وأبوحنيفة وأصحابو, وحصلو أبوطالب أيضاً :أنو ال قود إال بالسيف، 
ى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال قود إال بالسيف(( وقياساً على ما لو قتلو بالسم، وبأف لقولو صل

 المثلة منهي عنها.
الثاني: أف من أتلف على غيره شيء من ذوات القيم فإف الواجب القيمة؛ ألف مماثلة العين 

 تعذر، :وىذا قوؿ األكثر، وقد يحكى اإلجماع.
 وات القيم تضمن بأمثالها.وعن شريح والحسن، وعطاء والعنبري: ذ

ٌر لِلصَّاِبرِيَن{.  الثالث: أف العفو أفضل لقولو تعالى: }َولَِئْن َصبَػْرُتْم َلُهَو َخيػْ
قاؿ في التهذيب: وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ))إف العبد إذا ظلم 

عبدي أنا استنصر لك عاجبًل  ولم ينتصر ولم يكن من ينتصر لو رفع طرفو إلى السماء ناداه اهلل
 وآجبًل((.

 وقولو تعالى: }َوالَ َتْحَزْف َعَلْيِهْم{
 قيل: على القتلى من المؤمنين، وذلك لما ينالوف من الفوز بالشهادة.

 وقيل: على الكافرين مثل قولو: }َفبَل تَْأَس َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِيَن{.
 وفي ذلك داللة على حسن الصبر.

__________ 
( ػ قاؿ في البياف : مسألة من قطع يد غيره أو رجلو أو نحوىا ثم سرى ذلك إلى تلف 1)

النفس فعلى قوؿ الهادي وقوؿ للشافعي أنو يفعل بو مثل ما فعل فإف مات وإالَّ قتل تمت ومثلو 
 في البحر تمت
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ماؿ وال ماؿ لي. وعن ىـر بن حباف أنو قيل لو حين احتضر: أوص، فقاؿ: إنما الوصية من ال
أوصيكم بخواتم سورة النحل، وقد يقاؿ: إف اآلية منسوخة بآية السيف، وقيل: ال نسخ، 

 والمراد الصبر على األذى.
 تم الجزء الثاني بحمد اهلل تعالى ومنو وكرمو، وفضلو وامتنانو، فلو الحمد كثيرًا، بكرة وأصيبلً .

 
 سورة اإلسراء



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الى:قولو تع

 َلُو{.}ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيبًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ ِإَلى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحوْ 
 ثمرة ذلك:

فضيلة المسجد األقصى؛ ألنو تعالى جعل لو خاصية من بين سائر المساجد، ووصفو بالبركة لما 
، ومهبط -عليو السبلـ-مر الدين؛ ألنو متعبد األنبياء من وقت موسى حوليو، وأراد بالبركة في أ

 الوحي، وأمر الدنيا؛ ألنو مخصوص باألنهار والثمار.
 واختلف في الموضع الذي أسري منو فقيل: الحجر، وقيل: بيت أـ ىانئ بنت أبي طالب.

 قاؿ جار اهلل: والمراد بالمسجد الحراـ :الحـر إلحاطتو بالمسجد.
عباس: الحـر كلو مسجد، وقد تقدـ ذكر الخبلؼ في المسجد الحراـ المختص  وعن ابن

 بفضيلة الصبلة.
قيل: كاف اإلسراء قبل الهجرة بسنة، وقيل: قبل المبعث، وكاف ممن صدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

لذلك سمي الصديق، وفي ذلك داللة على فضيلة  -رضي اهلل عنو-عليو وآلو وسلم أبو بكر 
 ألبي بكر.

 ولو تعالى:ق
 }ِإنَُّو َكاَف َعْبداَ َشُكورًا{

 قيل: أراد نوحاً ؛ألنو المتقدـ ذكره.
( ))إذا أكل قاؿ: الحمد اهلل الذي أطعمني ولو شاء 1قيل: كاف صلى اهلل عليو وسلم )

ألجاعني، وإذا شرب قاؿ الحمد اهلل الذي سقاني ولو شاء ألضماني، وإذا اكتسى قاؿ الحمد 
لو شاء أعراني، وإذا احتذى قاؿ: الحمد هلل الذي حذاني ولو شاء أحفاني، هلل الذي كساني و 

 وإذا قضى الحاجة قاؿ: الحمد اهلل الذي أخرج عني أذاه في عافية ولو شاء حبسو((.
__________ 

 ( ػ يعني نوحاً عليو السبلـ1)

(1/256) 

 

 محتاجاً آثره بو. وروي أنو كاف إذا أراد اإلفطار عرض طعامو على من آمن بو، فإف وجد
 وقيل: أراد موسى صلى اهلل عليو وسلم ؛ ألنو قد جرى ذكره.

 وقيل: محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألنو افتتح السورة باسمو، والوجو ىو األوؿ.



 قولو تعالى:
 }َوَيدُْع اإِلنَساُف بِالشَّرّْ ُدَعاَءُه بِاْلَخْيِر وََكاَف اإِلنَساُف َعُجواًل{

 وجوه: في معنى ىذا
األوؿ: مروي عن ابن عباس ,وقتادة، ومجاىد واألصم، وأبي علي: أف المراد أف اإلنساف حالو 

غضبة يدعو على نفسو ,وولده بالشر، كما يدعو لنفسو وولده بالخير حاؿ سكونو من الغضب، 
فيقوؿ: اللهم ىب لي النعم من األوالد واألمواؿ، ونحو ذلك، وحاؿ الغضب يلعن ولده ويدعو 

 هلل بإصابتو، ولو استجاب اهلل سبحانو ألىلكو، ولكنو تعالى ال يستجيب ذلك.ا
الثاني: أف المعنى :أف يستعجل النفع القريب فيطلب ما يتعجل االنتفاع بو، وإف كاف شراً لو، 

 ولهذا قاؿ تعالى: }وََكاَف اإِلنَساُف َعُجواًل{.
حود نظيره: }اللَُّهمَّ ِإْف َكاَف َىَذا ُىَو الثالث: أف ىذا في استعجاؿ الكفار بالعذاب استعجاؿ ج

َنا ِحَجارًَة ِمَن السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َألِيٍم{, ومثل قولو تعالى:  اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَؾ فََأْمِطْر َعَليػْ
 }َوَيْستَػْعِجُلوَنَك بِالسَّيَّْئِة قَػْبَل اْلَحَسَنِة{: عن أبي مسلم.

أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم دفع إلى سودة بنت زمعة أسيرًا فكاف قاؿ في الكشاؼ: وروي 
يئن بالليل فقالت: مالك تئن؟ فشكى ألم القيد ، فأرخت من كتافة فلما نامت أخرج يده 

وىرب، فلما أصبح دعا بو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأعلم بشأنو فقاؿ: ))اللهم اقطع 
إلجابة أف يقطع اهلل يديها، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: يديها(( فرفعت سودة يديها توقع ا

))إني سألت اهلل تعالى أف يجعل لعنتي ودعائي ػ على من ال يستحق من أىلي ػ رحمة؛ ألني بشر 
 أغضب كما يغضب البشر(( فلترد سودة يديها.
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َذا ُىَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَؾ{ اآلية، وعن ابن عباس: ىو النضر بن الحارث قاؿ: }اللَُّهمَّ ِإْف َكاَف ىَ 
 فأجيب لو فضربت عنقو صبرًا، ىكذا في الكشاؼ،

 وثمرة اآلية:
 النهي عن الدعاء بما ال مصلحة فيو، وإصداره حاؿ الغضب من غير نظر.

 قولو تعالى:
َعَث َرسُ  بِيَن َحتَّى نَػبػْ  واًل{}َوالَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ
 المعنى ال يأثم أحد بإثم غيره، وىذا في أحكاـ اآلخرة.

وأما أحكاـ الدنيا فقد يكوف إثم اإلنساف متعدياً إلى غيره نحو أطفاؿ الكافر ال يصلى عليهم، 



وال يدفنوف في مقابر المسلمين، وال يرثوف من مسلم، ونحو ذلك، وكذلك فعل اإلنساف قد 
 ملو العاقلة.يتعدى ضمانو إلى الغير، كما يح

 وقولو:
َعَث َرُسواًل{ بِيَن َحتَّى نَػبػْ  }َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ

 يعني: بما دلت عليو األدلة السمعية ال العقلية.
 وثمرة ذلك:

أف من ارتكب محرماً شرعياً قبل] أف[ يعلم بتحريمو، أو ترؾ واجباً قبل ] أف[ يعلم وجوبو فبل 
 ؤاؿ،شيء عليو، ولكن ىذا إذا لم يتمكن من الس

 وقد اختلف العلماء فيمن ترؾ الصبلة بعد إسبلمو ولم يعلم بوجوبها عليو،
فقاؿ ـ ]المؤيد باهلل[: يلـز القضاء، وليس في اآلية داللة على ترؾ القضاء، إنما دلت على 

 سقوط اإلثم، وال فرؽ بين أىل الذمة في دار الحرب أو دار اإلسبلـ.
سلم في دار اإلسبلـ ال إف أسلم في دار الحرب؛ ألف في وقاؿ أبو حنيفة وأبو طالب: يلـز إف أ

 دار اإلسبلـ ما ينبو على النظر من األذاف، وسائر أعبلـ الدين، فقد أتى من جهة نفسو.
ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: ال تجب مهما لم يعلم، سواء كاف في دار الحرب أو دار 

 جوب، واالستدالؿ بها محتمل.اإلسبلـ، وتكوف اآلية دليبلً على عدـ الو 
 قولو تعالى:
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ُلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحدُ  ُىَما َأْو ِكبَلُىَما }َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً ِإمَّا يَػبػْ
َهْرُىَما َوُقْل َلُهمَ  ا قَػْوالً َكرِيماً، َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َفبلَ تَػُقْل َلُهَما ُأؼٍّ َوالَ تَػنػْ

 رَّبّْ اْرَحْمُهَما َكَما رَبػََّياِني َصِغيرًا{.
 وثمرة ىذه اآلية الكريمة:

 لزـو القياـ بحق الوالدين، وقد أكد اهلل تعالى حق الوالدين من وجوه.
فقاؿ تعالى: }َوَقَضى رَبَُّك{ وفي قراءة بعض أوالد منها:أنو تعالى أمر بذلك قضاء مجزوماً 

 معاذ: وقضى ربك بجر الباء من ربك، وقرئ ووصى ربك، وقرئ وأوصى ربك، وىي أحادية.
 ومنها :أنو تعالى قرف األمر بحقهما باألمر بحقو، وشفعو بو.

 مة.ومنها :أنو تعالى ضيق األمر بحقهما، ولم يسقطو في حاؿ، وال رخص فيو بأدنى كل
ومنها: إلزاـ القياـ بحق اهلل في حاؿ ينتهي اإلنساف فيها إلى حاؿ الضجر، وضيق الخاطر من 



 بلوغهم الكبر، وانتهائهما إلى حالة ينفر عنهما.
.}  ومنها : نهيو عن أدنى قوؿ يؤذيهما، فقاؿ تعالى: }َفبلَ تَػُقْل َلُهَما ُأؼٍّ

 ا وال يضجر؛ ألف المتبـر يكثر األؼ.( بهم1قاؿ أبو علي ,وأبو مسلم: يعني ال يتبـر )
 وعن ابن عباس: كلمة كراىة، وقيل: الكبلـ الرديء الغليظ :ف مقاتل.

 وقيل: ال يقل لنتنهما أؼ .
قاؿ مجاىد: إف بلغ من الكبر حالة يبوالف ويتغوطاف فبل تقذرىما، وأمطو عنهما كما كانا 

 يميطاف عنك صغيرا.
َهْرُىمَ   ا{وقولو تعالى: }َوالَ تَػنػْ

 يعني ال تزجرىما
 }َوُقْل َلُهَما قَػْوالً َكرِيمًا{ أي حسناً وقيل: يكرمهما بو:عن أبي علي.

 وقيل: كقوؿ العبد المذنب للسيد:عن ابن المسيب.
وقيل: ال تكنّْهما وال تسمهما وقل: يا أبة يا أمو، :عن عطاء، كما قاؿ إبراىيم صلى اهلل عليو 

 وسلم ألبيو: يا أبة مع كفره.
__________ 

 20ص:  1( ػ مختار الصحاح ج: 1)
 بـر بو من باب طرب و تبـر بو أي سئمو و أبرمو أملو وأضجره وأبـر الشيء أحكمو تمت.
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: ألف دعاءىما باسمهما: من الجفاء وسوء األدب، وعادة الدعار  -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 : نحلني أبو بكر كذا.-ي اهلل عنهارض-قاؿ: وال بأس بو من غير وجهو، كما قالت عائشة 

 وقولو تعالى: }َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّْحَمِة{
 فيو وجهاف:

أحدىما: واخفض لهما جناح الذليل أو الذلوؿ كما قاؿ تعالى: } واخفض جناحك للمؤمنين 
 {، وأضاؼ الجناح إلى الذؿ كما أضيف حاتم إلى الجود.

 لى جعل للذؿ لهما جناحاً استعارة،والثاني: أنو تعا
 ( ، فإنو جعل للشماؿ يداً حيث قاؿ:1وقد جاء مثل ىذا في كبلـ لبيد )

 وغداة ريح قد نشقت وقرة
 



 إذ أصبحت بيد الشماؿ زمامها
 

 والمعنى ترؾ الترفع كما يتركو الطير بخفض جناحو إذا ذؿ .
 وقولو تعالى:}َوُقْل رَّبّْ اْرَحْمُهَما{

 ع اهلل أف يرحمهما.المعنى واد 
قاؿ الحاكم: ىذا إذا كانا مؤمنين ال إف كانا كافرين، لقولو تعالى في سورة براءة:}َما َكاَف لِلنَِّبيّْ 

 َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْف َيْستَػْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا ُأْوِلي قُػْرَبى{.
ما بشرط اإليماف، و أف يدعو اهلل لهما قاؿ جار اهلل: وإذا كانا كافرين: فلو أف يسترحم له

 بالهداية واإلرشاد.
 ومن الناس من قاؿ: كاف الدعاء إلى الكفار جائزاً ، ثم نسخ.

__________ 
 ( ػ للبيد العامري وقبلو1)

 بادرت حاجتها الدجاج بسحرة العل منها حين ىب نيامها
 وغداة ريح قد وزعت وقرة اذ اصبحت بيد الشماؿ زمامها

ي بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أدرؾ اإلسبلـ وىو من المؤلفة قلوبهم وسكن وىو لب
ىػ وباب اإلستشهاد حيث جعل للشماؿ يداً على سبيل االستعارة كما  41الكوفة وتوفي سنة 

 في جناح الذؿ تمت .
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لو من  وسئل ابن عيينة عن الصدقة عن الميت فقاؿ: كل ذلك واصل إليو، وال شيئ أنفع
االستغفار، ولو كاف شيء أفضل منو ألمر بو في األبوين؛ وقد قالت الفقهاء: ال يذىب بأبيو إلى 

الِبيعة، وإذا بعث إليو ليحملو منها فعل، وال يناولو الخمر، ويأخذ اإلناء منو إذا شربها، وىذا 
 يشبو تمكين الذمي المأكوؿ في شهر رمضاف إف جعلناه فعبلً محظورًا.

 يوسف: إذا أمره أف يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد. وعن أبي
وعن حذيفة أنو استأذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في قتل أبيو وىو في صف 

 المشركين، فقاؿ: ))دعو يليو غيرؾ((.
 وسئل الفضيل بن عياض :عن بر الوالدين فقاؿ: أالَّ يقـو إلى خدمتهما عن كسل.

ؿ: أال ترفع صوتك عليهما، وال تنظر شزراً إليهما، وال يريا منك مخالفة في وسئل بعضهم فقا



ظاىر وال باطن، واف ترحم عليهما ما عاشا، وتدعو لهما إذا ماتا، وتقـو بحق أودَّائهما من 
 بعدىما.

وعن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف من أبر البر أف يصل الرجل أىل ود أبيو(( تم كبلـ 
 هلل.جار ا

وقد ذكر اإلماـ يحيى وأصحاب الشافعي: أنو يكره أف يستأجر الرجل أباه، وقد ورد عنو صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يـؤ الرجل أباه(( .

 وللوالد أحكاـ شرعية جعلت لحرمتو مع ما ذكر:
 وىي: أنو ال يقاد بولده، وال يقطع إف سرقو.

 وفي حده إذا قذفو الخبلؼ:
 والقاسم, واألوزاعي : يحد؛ ألف الحد حق هلل.فعند الهادي ,

وعند أبي حنيفة وأصحابو ,والشافعي : ال يحد كما ال يقطع وال يقاد، وإذا وطئ األب جارية 
 ابنو فبل حد، ويستهلكها إف علقت، ولو والية في اإلنفاؽ على نفسو إف غاب الولد.

))رضا اهلل في رضا الوالدين،  قاؿ جار اهلل: وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم:
 وسخطو في سخطهما((.

وروي: ))يفعل البار ما شاء أف يفعلو فلن يدخل النار، ويفعل العاؽ ما شاء أف يفعلو فلن يدخل 
 الجنة((.

 وعن سعيد بن المسيب: إف البار ال يموت ميتة سوء .
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بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا وقاؿ رجل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :إف أبوي 
مني في الصغر، فهل قضيتهما؟ قاؿ: ))ال، فإنهما كانا يفعبلف ذلك وىما يحباف بقاءؾ، وأنت 

 تفعل ذلك وأنت تحب موتهما(( وىذا باب واسع، وفيو أخبار وآثار وترغيبات يطوؿ ذكرىا.
لي على محمد صلى اهلل اللهم إني أتضرع إليك بذاتك العظمى، وأسمائك الحسنى، أف تص

عليو وآلو وسلم، وأف تغفر لوالدي، وتجزيهما عني أفضل الجزاء، اللهم إني استغفرؾ لهما، 
 وأسألك أف ترحمهما، بجودؾ وكرمك يا أرحم الراحمين.

 قولو تعالى:
ْر تَػْبِذيرًا، ِإفَّ اْلُمَبذّْرِيَن َكانُوا ِإْخَواَف  }َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالَ تُػَبذّْ

ُهُم ابِْتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَّْك تَػْرُجو  َىا فَػُقْل َلُهْم الشََّياِطيِن وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلَربِّْو َكُفورًا، َوِإمَّا تُػْعِرَضنَّ َعنػْ



  تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوماً َمْحُسورًا{قَػْوالً َمْيُسورًا، َوالَ َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوالَ 
 ىذه الجملة قد تضمنت أمراً ونهياً، فاألوامر أربعة:

األوؿ: قولو تعالى: }َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو{ وىذه عطف على ما تقدـ من قولو تعالى: }َوَقَضى 
 َواِلَدْيِن ِإْحَساناً{رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِالْ 

 وقد اختلف المفسروف في القربى الذي أراد:
فعن ابن عباس, والحسن : أنو أراد قرابة اإلنساف أمر اهلل تعالى بصلتهم .وحقهم: صلتهم 

بالموادة ,والزيارة,وحسن المعاشرة، والمؤالفة على السراء والضراء، والمعاضدة، سواء كانوا 
 جار اهلل.محاـر أـ ال، :ىكذا ذكر 

 وأما اإلنفاؽ:
فعند األئمة يجب نفقة الفقير على قريبو الوارث لو بالنسب لهذه اآلية، ولقولو تعالى في سورة 

 البقرة: }َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك{.
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وقاؿ الشافعي: ال تجب النفقة إال على الولد والوالدين، وعند الحنفية يجب على الغني إنفاؽ 
 ير من األرحاـ العاجز عن التكسب.الفق

قاؿ في مسالك األبرار باإلسناد إلى جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف 
الرحم معلقة بالعرش لها لساف ذلق تقوؿ: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني(( فسره 

لق خلقاً يقوؿ ذلك كما روي الحاكم :بأف ذلك على سبيل التمثيل، قاؿ: ويحتمل أنو تعالى يخ
 أنو يجاء يـو القيامة بالموت على صورة كبش فيذبح.

 قاؿ: وصلة الرحم :قد تكوف بالنفقة والمواالة.
وقيل: إف القرابة الذي أراد اهلل تعالى ىم قرابتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم :عن علي بن 

الشاـ ممن بعث بو عبيد اهلل  الحسين. وروى الُسدّْي: أف علي بن الحسين قاؿ لرجل من أىل
بن زياد إلى يزيد: أقرأت القرآف؟ قاؿ: نعم، قاؿ: أفما قرأت فآت ذي القربى حقو؟ قاؿ: وأنتم 

 القرابة الذين أمر اهلل تعالى أف يؤتى حقو؟ قاؿ: نعم.
قاؿ الحاكم: قيل :إف األوؿ أولى؛ التصالو باألبوين، وحقوؽ قرابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 و وسلم ىي المواالة، والموادة, والتعظيم.وآل
وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أولى رجبلً من بني عبد المطلب معروفاً ولم 

 يقدر على مكافئتو كافأتو عنو يـو القيامة((.



وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ادخرت شفاعتي لثبلثة من أمتي: رجل أحب أىل بيتي...إلى 
 الخبر((. آخر

 األمر الثاني: ما أمر بو تعالى من إيتاء المسكين حقو.
 والثالث: ما أمر بو تعالى من إيتاء ابن السبيل حقو .

 والمسكين: الذي ال شيء لو، وىو أضعف من الفقير عند األئمة ,وأبي حنيفة .
 وقاؿ الشافعي : الفقير أضعف.

 وابن السبيل: المسافر المنقطع عن مالو.
لمسكين: السائل. وابن السبيل: الضيف: وحقهما ما يجب من دفع الخلة عنهما، وقيل: ا

ولهما حق في الصدقة، ومن حقوقهما اإليناس بالمودة، والمخاللة، وقد جاء في الحديث: 
 ))وخالط أىل الذلة والمسكنة((.

 األمر الرابع: القوؿ الميسور عند اإلعراض.
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ل: المعنى وإما تعرض عنهم أي : بترؾ عطائهم لفقد رزؽ من وقد اختلف في تفسير ذلك فقي
ربك ترجوه}فَػُقْل َلُهْم قَػْوالً َمْيُسورًا{ أي : سهبلً ليناً، أو عدىم عدة جميلة، وأراد بالرحمة 
الرزؽ، وأراد باالبتغاء الفقد؛ ألف فاقد الرزؽ مبتٍغ لو، فكاف الفقد سبب االبتغاء، واالبتغاء 

 مسبب موضع السبب.مسبب عنو، فوضع ال
وأراد باإلعراض :عدـ اإلعطاء ال اإلعراض بالوجو فكنَّى باإلعراض عن عدـ اإلعطاء؛ ألف 

الذي ال يعطي يعرض بوجهو، ويجوز أف يتعلق قولو: }ابِْتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَّْك{ بجواب الشرط 
 اهلل. مقدماً عليو، بمعنى أف القوؿ اللين والوعد الجميل ابتغاء الرحمة من

 قيل: يقوؿ :رزقنا اهلل وإياكم من فضلو.
 أف اهلل تعالى يسر عليهم. -بمعنى  -والميسور: 

:أعطاه، وإف لم يكن عنده  -وعنده شيء  -وروي: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا سئل 
 شيء قاؿ: ))سيرزقنا اهلل وإياكم((.

 حمة من ربك ترجوىا لو بالتوبة،وقيل: يعرض عنو خشية اإلنفاؽ في المعصية، فيبتغي ر 
 وىذا يفيد إجابة السائل، فإف تعذر فيرد بالقوؿ الجميل.

وينبغي اإلعراض عن إعطائو: إف عرؼ أنو ينفقو في المعصية، ومحبَة أف يرحمو اهلل بالتوبة عن 
 خطيئتو.



:أنها نزلت في مهجع ، وببلؿ ، وصهيب ، وسالم ، وخباب كانوا -في سبب نزولها -وقيل 
يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ما يحتاجوف إليو، فيعرض عنهم حتى نزؿ قولو 

 تعالى: }فَػُقْل َلُهْم قَػْوالً َمْيُسورًا{ وكاف يقوؿ: يرزقنا اهلل وإياكم.
 وأما النهي:

 فذلك ثبلثة أمور:
ْر تَػْبِذيرًا{  قولو تعالى: }َوالَ تُػَبذّْ

حقو من سرؼ في معصية ,أو رياء، أو طلب تفاخر، ويدخل  والتبذير :ىو إنفاؽ الماؿ في غير
في ذلك الرشا، وما تعطى المغنية ,والنائحة، كانت الجاىلية تنحر إبلها في الميسر، وتنفق 

 الماؿ في الفخر والسمعة، وتذكر ذلك في أشعارىا.
 .وعن مجاىد: لو أنفق مداً في باطل كاف تبذيرًا، وقاؿ: ال سرؼ في الخير وإف أكثر
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وعن ابن عمر: مر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بسعد وىو يتوضأ فقاؿ: ))ما ىذا 
 السرؼ يا سعد((؟ قاؿ: أو في الوضوء سرؼ؟ قاؿ: ))نعم، وإف كنت على نهٍر جار((.

ى ُعُنِقَك{ الثاني من المنهيات: الشح، وذلك المراد بقولو تعالى: }َوالَ َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإلَ 
 وىذا كناية عن البخل.

والثالث: يتعلق بقولو تعالى: }َوالَ تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط{ وىذا نهي عن اإلسراؼ، وأف الواجب 
 : يطلق على ترؾ إخراج الواجب من الماؿ.-في الشرع  -االقتصاد، والبخل 

صحابو إذ جاء صبي فقاؿ: يا وعن جابر: بينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاعد بين أ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليك إف أمي تستكسيك درعاً، ولم يكن عنده غير قميصو، فقاؿ: ))من 
ساعة إلى ساعة تظهر فعد إلينا(( فذىب إلى أمو فقالت لو قل لو: إف أمي تستكسيك الدرع 

تظروا فلم يخرج الذي عليك، فدخل داره ونزع قميصو وأعطاه، وقعد عرياناً، و أذف ببلؿ وان
إلى الصبلة، فدخل بعضهم فرآه عرياناً فنزؿ: }َواَل َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوالَ تَػْبُسْطَها  
ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوماً َمْحُسورًا{ ويدخل في البسط المنهي عنو أف يبسط الفقير جملة من 

الكسوة، أو سد خلة عولو، ونحو ذلك، والخطاب  الماؿ في أصناؼ المبلذ مع حاجتو إلى
وإف كاف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيما ذكر فالمعنى غيره، وذلك أدعى ألجل 

 اإلقتداء بو.
 قولو تعالى:



َلُهْم َكاَف  ِخْطئاً َكِبيرًا، َواَل تَػْقَربُوا }َوالَ تَػْقتُػُلوا َأْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمبَلٍؽ َنْحُن نَػْرزُقُػُهْم َوِإيَّاُكْم ِإفَّ قَػتػْ
ـَ اللَُّو ِإالَّ بِاْلَحقّْ َوَمنْ   قُِتَل َمْظُلوماً الزَّْنى ِإنَُّو َكاَف فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيبًل، َوالَ تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ

 َكاَف َمنُصورًا{  فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّْو ُسْلطَاناً َفبلَ ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِل ِإنَّوُ 
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ىذا عطف على ما تقدـ من قولو تعالى: }َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه{ وقد تضمن ىذا 
الكبلـ النهي عن قتل األوالد خشية اإلمبلؽ :وىو الفقر؛ ألف الجاىلية كانوا يئدوف البنات 

 خشية الفاقة، وخشية نكاحها غير الكفء.
 حاكم: ويدخل في ىذا قتل األجنة في البطن باألدوية.قاؿ ال

وفي اآلية: داللة على كبر ىذه الخطيئة، والنهي عن الزنا، وذلك معلـو تحريمو، ضرورة من 
 الدين، والنهي عن قتل النفس التي حـر اهلل، وذلك أيضاً معلـو تحريمو.

 وقولو تعالى: }ِإالَّ بِاْلَحقّْ{
القتل؛ وذلك نحو ما ورد في الحديث: ))ال يحل دـ امرئ  خصلة تبيح -سبب  -يعني : 

مسلم إال بإحدى ثبلث: كفر بعد إيماف، وزنى بعد إحصاف، وقتل نفس بغير حق(( ففي ىذه 
األشياء ليست بمحرمة، وكذلك القتل مدافعة، والبغي على اإلماـ، ونحو ذلك مما حصل فيو 

 دليل اإلباحة.
 ِلَولِيِّْو ُسْلطَانًا{وقولو تعالى:}فَػَقْد َجَعْلَنا 

 وذلك الولي : ىو الوارث.
وبياف السلطاف : ما ورد في الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قتل لو قتيل فأىلو 
بين خيرتين إف شاءوا قتلوا وإف شاءوا أخذوا الدية((. واستدؿ أبو حنيفة بهذه : على أنو يقتل 

{الحر بالعبد، وىذا محتمل . وإف دخل ف  ي العمـو فهو مخصص بقولو تعالى:}اْلُحرُّ بِاْلُحرّْ
 وقولو تعالى:}َفبلَ ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِل{ في ذلك وجوه للمفسرين:

األوؿ: أنو راجع إلى الولي، بمعنى أنو ال يقتل غير القاتل، وال يقتل الجماعة بالواحد، كما  
 كانت الجاىلية تفعل.
 وقيل: ال يمثل بالقاتل.

 ت في أىل مكة، كانوا يقتلوف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.وقيل: نزل
 وقيل: إف ىذا راجع إلى القاتل الذي ىو الظالم.

 وقيل: ال يسرؼ في القتل بأف يقتل برجل ليس بولي لو.



 وقولو تعالى:}ِإنَُّو َكاَف َمنُصورًا{
 ذ الدية.يعني الولي، وذلك بما جعل لو من الوالية في القصاص، أو أخ
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 ( المقتوؿ ظلماً نصرتو في الدنيا القصاص وفي اآلخرة الثواب.1وقيل: إلى )
 قولو تعالى:

ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإفَّ اْلعَ  ُلَغ َأُشدَّ ْهَد َكاَف }َوالَ تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّى يَػبػْ
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبًل، َوالَ تَػْقُف َمْسُئواًل، َوَأوْ  ُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيػْ

 َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل{
دـ من المنهيات، وخص اليتيم بالذكر ,وإف كاف ماؿ البالغ ىذا النهي :معطوؼ على ما تق

 حراماً؛ ألف الطمع فيو أكبر، فكذا النهي عن أخذ مالو، واليتيم : الطفل الذي ال أب لو.
 وقولو تعالى:}ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{

التجار بمالو، وذلك تنميتو وحفظو، وزراعة أرضو، والتجارة في مالو، وفي ىذا داللة على جواز ا
وعلى ىذا الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ابتغوا في أمواؿ اليتامى، ال تأكلها 

 الصدقة((.
 وعن ابن أبي ليلى: ال يجوز االتجار في ماؿ اليتيم.

ولهذا تكميل وىو أف يقاؿ: ليس في اآلية اشتراط الوالية، بل ذلك عاـ، فيلـز من ذلك أف 
في   -ماؿ اليتيم بما ىو األحسن، كما ذكر أبو مضر، وعلي خليل  لكل أحد أف يتصرؼ في

: أف من زرع أرض اليتيم لمنفعة اليتيم: جاز ,وإف لم يكن بأمر القاضي  -كبلـ المؤيد باهلل 
 ,والوصي، ويقولوف ىذا حفظ، فيشبو ذلك اللقطة فإنو يعتبر في أخذىا والية من إماـ أو قاض؟

تعالى:}ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{ :لم يفرؽ بين األجنبي والولي،  ولعل الجواب أف يقاؿ : قولو
فخرج األجنبي بالقياس على المعاوضة، وقد نص المؤيد باهلل أف العم ال يبيع ماؿ ابن أخيو، 

 ولو باع ما يساوي درىماً بألف لم يصح، وذلك إجماع.
ُه{ ُلَغ َأُشدَّ  وقولو تعالى: }َحتَّى يَػبػْ

__________ 
 ( ػ األولى حذؼ إلى تمت.1)
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 قيل: األشد :أف يدرؾ بسبب من أسباب اإلدراؾ، ويكوف عاقبلً فبذلك يخرج عن اسم اليتيم.
 وقولو تعالى: }َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد{ قيل: أراد بالعهد الوصية على األيتاـ وغيرىم، عن أبي علي.

 وقيل: كل ما أوجبو اهلل تعالى فهو عهد.
 أليماف والنذور، وقيل: العهود بين الناس.وقيل: ا

 وقولو تعالى: }ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئواًل{
.  قيل: المراد مسئوال عنو للجزاء فيم نقص، فحذؼ ألنو مفهـو

وقيل: إف المراد صاحب العهد. وقيل: يسأؿ العهد ِلَم نقضت كما تسأؿ الموءودة بأي ذنب 
 قتلت، وفي ىذا تبكيت للناقض.

 لو تعالى: }َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم{وقو 
ىذا أمر بإيفاء الحق الواجب مما يكاؿ أو يوزف بأف يؤديو من ىو عليو على الكماؿ، وىذا 

مواضع االحتياط، وقد جاء في الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو شرى سراويل فلما 
 لثمن قاؿ للوزاف: ))زف وأرجح((.نقد ا

 ما قضى أحداً إال وزاده، -عليو السبلـ-وروي أنو 
وإف كاف االحتياط حسناً في تيقن الوفاء الذي أوجبو اهلل تعالى كاف االحتياط أولى في وجوب 

الرد، فبل يتغافل مع الشك في رضاء صاحب الحق ببقائو، وقد رأيت من الفضبلء العلماء 
خرج على نفسو في سرعة قضاء ما يستقرض خشية أف يكوف المقرض ال يرضى العاملين من ي

 إال بالقضاء، والمراد باإليفاء الكيل والوزف على التماـ.
 وقولو:}بِاْلِقْسطَاِس{ قيل: ىو الميزاف صغر أو كبر عن الزجاج.

 وقيل: القباف: عن الحسن.
ؽ اللغتين، أو أف العرب أخذتو وقيل: القسطاس العدؿ بالرومية عن مجاىد، وحمل على إتفا

 فعربتو؛ ألف القرآف عربي.
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبًل{ أي ذلك الوفاء خير لكم في الدنيا والدين، وأحسن  وقولو تعالى:}َذِلَك َخيػْ

 عاقبة.
وقولو تعالى:}َوالَ تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم{ قيل: ال تقوؿ سمعت ما لم تسمع، وال أبصرت ما 

 م تبصر، وال علمت ما لم تعلم، عن ابن عباس، وقتادة.ل
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 وقيل: ال تذـ أحد بما ليس لك بو علم، عن ابن عباس، وأبي علي.
 وقيل: ال تقل في قفا غيرؾ إذا مر بك شيئاً عن الحسن، قاؿ الكميت:

 وال أرمي البريء بغير ذنب
 

 وال أقفو الحواصن إف قفينا
 

 يعني العفائف.
 الحنفية :شهادة الزور. وعن ابن

وقيل: ال تتبع أىواء المشركين، وال تسمع كبلمهم، واتبع العلم، وما أوحي إليك، والخطاب 
 والمراد الجميع -عليو السبلـ-للنبي 

 قولو تعالى: }ُأْولَِئَك{ يعني الجوارح، وقيل: أصحاب الجوارح.
يى, والشهادة ,والغيبة، ورواية قاؿ الحاكم: يدخل في ىذا الكبلـ أصوؿ الدين وفروعو، والفت

األخبار، قاؿ: وقد دؿ الدليل المعلـو على وجوب العمل بأخبار اآلحاد، والقياس ,واالجتهاد 
 في مسائل االجتهاد، وإف كاف ذلك ظنياً ومن منع التقليد: احتج بهذا،

فيما يتعلق بو وفي اآلية داللة على منع التقليد في األصوليات، واتباع اآلباء بغير دليل، وىذا 
 التكليف.

وأما المنافع, والمضار ,في أمر الدنيا :فيعمل في ذلك بالظن، وقد دخلت ثمرات اآلية في 
 تفسيرىا، وشرح معانيها.

 قولو تعالى:
ُلَغ اْلِجَباَؿ ُطواًل{.  }َوالَ َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحاً ِإنََّك َلْن َتْخِرَؽ اأَلْرَض َوَلْن تَػبػْ

 الثمرة:
  سبحانو نهى عن البطر والخيبلء ؛ ألف قولو مرحاً .أف اهلل

 قيل: يعني بطرًا، وقيل: خيبلء وىو حاؿ أي حاؿ المرح، وقد يقاؿ: المرح شدة الفرح.
ُلَغ اْلِجَباَؿ ُطواًل{ تنبيو على أف اإلنساف  وقولو: }ِإنََّك َلْن َتْخِرَؽ اأَلْرَض{ يعني بمشيتك }َوَلْن تَػبػْ

 ضعيفاً، وىذا تهكم بو، أي ال تمش مرحاً، وأنت على ىذه الحالة. يعرؼ نفسو، وأنو خلق
 قولو تعالى:

نَسافِ  ُهْم ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِلئْلِ نػَ  َعُدوِّا }َوُقْل ِلِعَباِدي يَػُقوُلوا الَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَنَزُغ بَػيػْ
 ُمِبينًا{.

ة يؤذوف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو النزوؿ: عن ابن عباس كاف المشركوف بمك
 وسلم فيشكوف ذلك إليو، واستأذنوا في القتاؿ، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.
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والمعنى: قل لعبادي المؤمنين يقولوا للمشركين التي ىي أحسن، وإنما وقع في نفوسهم من 
 القتاؿ من وسوسة الشيطاف.

 فأمره اهلل بالعفو. وقيل: إف رجبلً شتم عمر بن الخطاب
 وثمرة ذلك:

أف اهلل سبحانو أمر بالمداراة، وأف يقوؿ العباد ما ال يهيج وال يغري بالعداوة، بل يقوؿ المؤمنوف 
للكفار التي ىي أحسن، وىي نظير قولو تعالى في سورة النحل }فجادلهم بالتي ىي أحسن{ , 

وقيل : ىذا أمر بالعفو ألنها نزلت لكن قيل :ىذا قبل آية السيف . وقيل : ليست بمنسوخة . 
 في قصة عمر وأنو شتمو رجل فأمر بالعفو عنو ,أو في أذية الكفار للمسلمين فأمروا بالعفو

و}التي ىي أحسن { ما ذكر اهلل تعالى أف يقولوا: }رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْف َيَشْأ يَػْرَحْمُكْم َأْو ِإْف َيَشْأ 
ْبُكْم{ فأمرىم أف  يقولوا بهذه المقالة، وال يقولوا إنكم من أىل النار، وال إنكم معذبوف، وما يُػَعذّْ

 أشبو ذلك مما يغيظهم ويهيجهم على الشر.
 وقيل: يقولوف: يهديكم اهلل.

 وعن الحسن :يأمروف بما أمر اهلل، وينهوف عما نهى اهلل.
 وقيل: األحسن :ما أمر اهلل بو من توحيده، وإجابة رسلو.

 ة اإلخبلص، وإظهار الشهادتين.وقيل: ىي :كلم
وقيل: يقوؿ بعضهم لبعض ما ىو األحسن في الرضاء والغضب، وقيل: المعنى أف عبادي إذا 
سمعوا قولك في التوحيد والعدؿ والشرائع، والبعث والجزاء، وقوؿ المشركين أف يتبعوا ما ىو 

َقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو{ :عن أبي مسلم، األحسن، ونظيره:}فَػَبشّْْر ِعَباِدي، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف الْ 
 ورجحو الحاكم.

 وعن بعضهم: لم يرض اهلل تعالى أف يأمر بالحسن حتى أمر باألحسن.
 قولو تعالى:

 }َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة{
القراءة الظاىرة :والشجرَة بالنصب عطف على الرؤيا، والمعنى وما جعلنا الرؤيا وما جعلنا 

 إال فتنة للناس. الشجرة
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فالفتنة في الرؤيا: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما أخبرىم بالرؤيا صدؽ بذلك البعض منهم 
 أبو بكر، ومنو سمي الصديق، وكذب بو البعض، ومنهم أبو جهل، فهذا ىو الفتنة.
راىيم، وابن واختلف في معنى الرؤيا، فعن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وإب

جريج، والضحاؾ، وابن زيد، ومجاىد، واألصم، ومسروؽ: أنها رؤيا عياف ال رؤيا مناـ، وىو 
 الذي أري ليلة المعراج من اآليات.

 وقيل: رؤيا مناـ وذلك ما ُأري من دخوؿ مكة.
 وقيل: ما أري من مصارع أىل بدر، وكاف المشركوف يسخروف من منامو.

 الحكم يتداولوف منبره كما يتداوؿ الصبياف الكرة. وقيل: رأى في منامو أف ولد
 ، ، وىي قولو تعالى في سورة الدخاف:}ِإفَّ َشَجَرَة الزَّقُّوـِ وأما الشجرة فقيل: إنها شجرة الزقـو
ـُ األَثِيِم{ وىذا مروي عن ابن عباس، والحسن، وأبي مالك، وسعيد بن جبير، وإبراىيم،  َطَعا

بن زيد، وأبي علي، واألصم، والمراد باللعن آلكلها؛ ألف ومجاىد، وقتادة، والضحاؾ، وا
 الشجرة ال ذنب لها فتلعن.

وقيل: وصفت باللعن؛ ألنو اإلبعاد من رحمة اهلل، وىي في أصل الجحيم في أبعد مكاف من 
 الرحمة.

 وقيل: العرب تقوؿ لكل طعاـ كرىتو صار ملعوناً.
 وقيل: الشجرة الملعونة في القرآف :بنو أمية.

؛ ألف المشركين قد  -أي فتنة -رء في اآلحاد: والشجرة بالرفع، أي والشجرة كذلك، وق
سخروا، وقالوا: كيف تنبت شجرة في النار وىي تحرؽ الحجارة، وذلك لجهلهم بأنو تعالى 

قادر على ما يشاء إيجاده، وال تأثير لغيره، ولهذا فإف النعامة تأكل النار، وكذلك في ببلد الرـو 
( ، و قيل: السمندر تتخذ من وبرىا مناديل إذا أُنسجت طرحت 1ؿ لها السمندؿ )دويبة يقا

 في النار فيذىب الوسخ ولم تؤثر فيها النار،
 فثمرة ذلك:

__________ 
[سمندؿ سمندؿ أبو سعيد السمندؿ طائر إذا  348ص  11( ػ ] قاؿ في لساف العرب ج 1)

شبابو وقاؿ غيره ىو دابة يدخل النار فبل  انقطع نسلو وىـر ألقى نفسو في الجمر فيعود إلى
 تحرقو تمت.
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أنو ال يوصف باللعن من ال ذنب لو، إال مجازاً بمعنى صاحبو، أو إذا أريد المعنى اللغوي أي 
المكروه ىذا ما فهم من كبلـ المفسرين، وقد ذكر النواوي في األذكار باباً في النهي عن 

 اللعن، وذكر فيو أخبار:
: ما روى الترمذي، وفي سنن أبي داود أنو قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من لعن شيئاً منها

 ليس لو بأىل رجعت اللعنة عليو((.
وحكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنو قاؿ: إذا لعن اإلنساف شيئاً ال يستحق اللعن 

 فليبادر بقولو إال أف ال يكوف مستحقاً للعن.
 قولو تعالى:

ـَ{}َوإِ   ْذ قُػْلَنا لِْلَمبلَِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد
 قد تقدـ ما ذكر في السجود آلدـ.

 قولو تعالى:
 }َوَشارِْكُهْم ِفي اأَلْمَواِؿ َواأَلواَلِد{

 قيل: مشاركة األمواؿ :ما كانوا يفعلونو من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحاـ.
 وقيل: ما كسب من الحراـ.

 وقيل: ىو الربا.
، وىذا مروي عن مجاىد -يعني من الزنا -ا األوالد فقيل: أراد طلب الولد من غير حلة، وأم

 ,والضحاؾ، وابن عباس، وقيل: الموءودة عن ابن عباس.
وقيل: ىو من ىودوه, ونصروه ,ومجسوه، :عن الحسن، وقتادة، وقيل: تسميتهم عبد شمس 

 ,وعبد الحرث ونحو ذلك.
 ، واألعماؿ المحظورة.وقيل: الحمل على الحرؼ الذميمة

 وقيل: جميع ىذه إذ ال تنافي.
 وثمرة ذلك :
 قبح ما ذكر.
 قولو تعالى:

ُغوا ِمْن َفْضِلِو{.  }رَبُُّكُم الَِّذي يُػْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِفي اْلَبْحِر لَِتْبتػَ
 ثمرة ذلك :

مكن من جواز ركوب البحر لطلب التجارة, ووجوب الحج إذا لم يتمكن من السير في البر وت
ركوب البحر ، وكذا يأتي مثلو في الجهاد، وأحد قولي الشافعي : ال يجب الحج بالمسير في 

 البحر؛ ألنو مظنة العطب.
وقد احتج المرتضى على وجوبو :بقولو تعالى في سورة يونس: }ُىَو الَِّذي ُيَسيػّْرُُكْم ِفي اْلبَػرّْ 



 بالسير في البحر. َواْلَبْحِر{ وجو الحجة: أف اهلل تعالى امتن علينا
 قولو تعالى:
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ـَ َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر َوَرزَقْػَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت{.  }َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَد
 ثمرة ذلك :

 ما قيل في تفسير ذلك،:
ر يتفرع أما التكرمة فقيل: بكونو أنعم عليهم بصنوؼ من النعم، ويدخل في ذلك حسن الصو 

من ىذا كراىة طلب الولد من النساء التي تكره صورىن كالزنجيات ونحوىن؛ ألف على األب 
: ))تخيروا لنطفكم -عليو السبلـ-التخير لولده المحاسن من حسن االسم وغيره، وقد قاؿ 

 فإف العرؽ دساس((.
 وقيل: في إكرامهم: كونو يأكل بيده وسائر الحيوانات بأفواىها عن ابن عباس.

قاؿ في الكشاؼ: وعن الرشيد أنو أحظر طعاماً فدعا بالمبلعق وعنده أبو يوسف فقاؿ: جاء 
ـَ{ جعلنا لهم أصابع  في تفسير جدؾ ابن عباس في تفسير قولو تعالى: }َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَد

 يأكلوف بها، فأحضر المبلعق فردىا وأكل بأصابعو.
 مما ينبغي تعلمو. وقيل: الكتابة ؛فيكوف الخط، والكتابة

وقيل: في اإلكراـ بتسخيره سائر الحيوانات، وقيل: لكوف محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 منهم.

 وقيل: بالعقل. وقيل: بتعديل القامة، وقيل: بجميع ذلك.
واستدؿ الشافعي على أف مني بني آدـ طاىر؛ ألنو ليس من التكرمة أف يخلقو من نجس، وىذا 

 لكبلـ على ىذه المسألة.محتمل، وقد تقدـ ا
 ]و[قولو تعالى:}َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبػَرّْ َواْلَبْحِر{

: بما سخر من الدواب التي تحمل، والبحر بالسفن، وفي ذلك داللة على وجوب  -يعني -
الجهاد, والحج مع العجز عن المشي، وإمكاف ذلك بالركوب على الرواحل، وفي السفن لكن 

عود على الراحلة، وفي السفينة ال لو كاف مضطجعاً؛ ألف أحداً ال يعجز شرط ذلك أف يمكنو الق
 عن ذلك، وقد اشترطت الصحة.

 وقولو تعالى:}َوَرزَقْػَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت{
قيل: أراد اللذيذ من المطاعم، وقيل: كسب الرجل بيده من الحبلؿ، ومن في قولو تعالى:}ِمَن 



 ( .1الطَّيَّْباِت{ للتبعيض )
__________ 
( ػ وىذا ىو الذي تقدـ في آخر النحل عن أبي مسلم في قولو تعالى ) كلوا مما رزقكم اهلل 1)

 حبلالً طيباً تمت .
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 قولو تعالى:
َرُه َوِإًذا الَتََّخُذوَؾ خَ  َنا َغيػْ َنا ِإلَْيَك لِتَػْفَتِري َعَليػْ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيػْ ِليبًل، َوَلْوالَ َأْف }َوِإْف َكاُدوا لَيػَ

َناَؾ ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت{. َناَؾ َلَقْد ِكْدَت تَػرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيئاً قَِليبًل، ِإًذا أَلَذقػْ  ثَػبَّتػْ
قيل: سبب النزوؿ أف قريشاً قالوا لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ال ندعك تستلم الحجر 

نا فحدث نفسو وقاؿ: ما عليَّ أف ألم بها واهلل يعلم أني لها كاره، ( بآلهت1األسود حتى تُِلمَّ )
 ويدعونني استلم الحجر األسود فنزلت :عن سعيد بن جبير.

وقيل: قالوا لو: كف عن سب آلهتنا، وتسفيو أحبلمنا، واطرد ىؤالء العبيد حتى نجالسك، 
 فطمع في اإلسبلـ فنزلت: عن األصم.

 ويسألونو فكاد يقاربهم فنزلت :عن قتادة.وقيل: خلوا بو ليلة يكلمونو 
وقيل: نزلت في وفد ثقيف قالوا: نبايعك على أف تعطينا ثبلثاً: ال ننحني في الصبلة، وال يكسر 
أصنامنا غيرنا، وتمتعنا بآلهتنا سنة، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال خير في دين ليس فيو 

فذلك لكم، وأما الطاعة لبلت فإني غير ممتعكم  ركوع وال سجود، وأما كسر أصنامكم بأيديكم
 بها((.

وروي أنهم قالوا: أجل لنا سنة حتى نهدي آللهتنا، فهمَّ صلى اهلل عليو وآلو وسلم بتأجيلهم 
 فنزلت، وأنكر ذلك األصم.

 ( .2وقيل: أرادوا منو طرد الفقراء عن مجلسو إذا حضروا، فنهاه اهلل تعالى )
 ثمرات اآلية:
 ديث النفس ال يؤاخذ اإلنساف بو.منها: أف ح

 قاؿ الحاكم: ولم يرد صلى اهلل عليو وآلو وسلم وال ىمَّ وال فعل، بل ذلك كاف منهم،
 ومنها :أف لمس آلهة الكفار على وجو التعظيم قبيح.

 قاؿ الحاكم: ويوجب الكفر، فأما لمسها لكسرىا فحسن.
__________ 



 ( ػ أي تلمس آلهتنا تمت.1)
دـ ىذا في تفسير قولو تعالى ) وال تطرد الذين يدعوف ربهم بالغدوة (.... اآلية في ( ػ وقد تق2)

 سورة األنعاـ
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قاؿ الحاكم: وقد روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لمسها، فإف صح ذلك كاف لمسو لها 
وف بعد لكسرىا وإبطالها، وأما لمسها ال للكسر وال للتعظيم فجائز، ذكره الحاكم، ولكن يك

 البياف لئبل يكوف مفسدة.
ويتعلق بهذا فرع :وىو أنو ال يجوز تعظيم شعائرىم نحو الكنائس ,والبيع، بخبلؼ الكتب، فإف 

لها حرمة، ولهذا لما جيء بالتوراة قاـ لها صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ويأتي على ىذا أنو 
 يستحب القياـ لمن يجاء إليو بالقرآف.

اس الفقراء والضعفاء، وال يجوز أف يستخف بهم، وال يستحقر حالهم، ومنها: أنو يستحب إين
 ويظهر أف لؤلغنياء والرؤساء مزية عليهم.

َناَؾ ِضْعَف  ومنها: أف المعصية تعظم بحسب كثرة نعم اهلل تعالى، لهذا قاؿ تعالى: }ِإذاً أَلَذقػْ
 اب اآلخرة.اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت{ والمعنى ضعف عذاب الدنيا وضعف عذ

 قاؿ جار اهلل: ويجوز أف يراد بضعف الممات عذاب القبر وعذاب اآلخرة.
أف أدنى مداىنة للغواة خروج عن والية اهلل، وسبب موجب  -رحمو اهلل-ومنها :ما ذكر جار اهلل 

لغضبو ونكالو، وعلى المؤمن إذا تبلىا استشعار الخشية، وزيادة التصلب، ولما نزلت كاف صلى 
 و وآلو وسلم يقوؿ: ))اللهم ال تكلني إلى نفسي طرفة عين((.اهلل علي

 قولو تعالى:
ِمَن }َأِقِم الصَّبَلَة ِلُدُلوِؾ الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوقُػْرآَف اْلَفْجِر ِإفَّ قُػْرآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُهودًا، وَ 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً َمْحُمودًا، َوُقْل َربّْ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍؽ اللَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْف يَػبػْ 
 َوَأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ َواْجَعْل ِلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاناً َنِصيرًا{

 ىذه اآلية الكريمة لها ثمرات:
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ر، وقد تقدـ في سورة األولى: وجوب الصلوات، وأف لها أوقاتاً مضروبة، لذلك خصها بالذك
النساء عند قولو تعالى: }ِإفَّ الصَّبَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاباً َمْوُقوتاً{ ولكن اختلف ما المراد 

بالدلوؾ فذىب طائفة من الصحابة :وىم ابن عباس في إحدى الروايتين، وقوؿ ابن عمر, 
ن التابعين:وىم عطاء، وقتادة، ومجاىد، وجابر؛قاؿ في الشفاء: وعمر ,وأبو ىريرة، وطائفة م

:أف المراد بذلك  -والحسن، وطائفة من األئمة وىم الهادي وأبو العباس, وجعفر بن محمد،
 وطائفة من الفقهاء وىم فقهاء الشافعية، وصحح ىذا لوجوه: -الزواؿ.

 األوؿ: أنو قد روي مرفوعاً.
 الثاني: أف الزواؿ ىو السابق.

على الزواؿ أفادت اآلية دخوؿ الصلوات الخمس في اآلية، وإذا حمل  الثالث: أنو إذا حمل
 على الغروب خرج الظهر والعصر، والواجب الحمل على ما كثرت فوائده،

عليو -وذىب طائفة من الصحابة :وىم ابن مسعود ,ورواية عن ابن عباس، وىو مروي عن علي 
براىيم، ومقاتل: أنو الغروب؛ورجح ، وطائفة من التابعين: وىم الضحاؾ، والسدي، وإ-السبلـ

 بكوف الصبلة تكره عند اصفرار الشمس على قوؿ، والدلوؾ قد ورد في اللغة لؤلمرين.
 قاؿ ثعلب:يقاؿ: دلكت الشمس إذا زالت؛ ألف الدلوؾ الميل، ويقاؿ: دلكت إذا غربت.

 ا يدلك عينو،وقيل: ىو مشتق من الدلك؛ لما كاف الناظر إلى الشمس عند زوالها أو عند غروبه
وإذا حملنا ذلك على الزواؿ كاف المعنى أقم الصبلة أي صبلة الظهر والعصر لدلوؾ الشمس 

إلى غسق الليل ليدخل المغرب والعشاء، وىذا دليل جملي، والتفصيلي مأخوذ من جهة السنة، 
 وفي ذلك داللة على أف الفرض يؤدى في الوقت المكروه.

حديث عنو صلى اهلل عليو: ))من أدرؾ ركعة من العصر فقد أما العصر : فذلك إجماع، وفي ال
أدركها(( والخطاب للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والمراد ىو وغيره واإلقامة اإلتياف بها  

 كاملة.
 قولو تعالى: }ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل{ قيل: أراد المغرب والعشاء، عن الحسن، والداللة مجملة،
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 سق :ظهور ظلمتو: عن أبي علي.وقد قيل: الغ
 وقيل: بدء الليل :عن ابن عباس وقتادة.

 وقيل: الغروب :عن مجاىد.
 وقولو تعالى: }َوقُػْرآَف اْلَفْجِر{



قيل: أراد صبلة الفجر فعبر عنها بالقرآف؛ ألنو جزء منها، واستدؿ بذلك على وجوب القراءة 
 خبلؼ األصم ومن معو من نفاة األذكار.

القرآف :لما كانت أكثر ما يطوؿ فيو القراءة أو أكثر ما يجهر فيو بالقراءة، لكثرة قيل: وخصها ب
 الناس.

 وقولو تعالى: }ِإفَّ قُػْرآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُهودًا{
قيل: تشهده مبلئكة الليل ومبلئكة النهار، فتكتب ىذه الصبلة بالديوانين جميعاً :عن ابن 

 عباس، وقتادة، وإبراىيم، ومجاىد.
وروي :أف مبلئكة الليل يقولوف: ربنا فارقنا عبادؾ وىم يصلوف، ومبلئكة النهار يقولوف :أتينا 

 عبادؾ وىم يصلوف.
 :أنها الصبلة الوسطى، كقوؿ الشافعي. -عليو السبلـ-وروي عن علي 

 وقولو تعالى: }َوِمَن اللَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة َلَك{
فرائض، وىذا مما اختص بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم دوف أمتو، : أي عبادة زائدة لك على ال

 أف التهجد واجب عليو، وسنة في حق أمتو، ىكذا ذكر الزمخشري.
 و قد اختلفوا فقيل: اآلية تدؿ على وجوبها عليو، وذلك مروي عن ابن عباس،

ل، وقد روي وقيل: قولو: نافلة تدؿ على أنها سنة في حقو، و أف ىذا ناسخ لوجوب قياـ اللي
 أنها سنة في حقو :عن قتادة، والفراء، وأبي علي.

 وقيل: لم تلزمو قط، وىذا اختيار القاضي.
، روي ىذا عن علقمة، واألسود، وعليو أكثر المفسرين.  والتهجد :ىو القياـ بعد النـو

، و -عبارة عن  -وقيل: ىو ما يتنفل بو في الليل، والتهجد : ، ويكو  -عن -النـو ف ترؾ النـو
 المعنى بالتهجد :ترؾ الهجود كالتأثم والتحرج.

َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً َمْحُمودًا{  وقولو تعالى:}َعَسى َأْف يَػبػْ
 لفظة عسى للترجي، وفي حق اهلل للقطع، والمعنى مقاماً تحمد فيو.
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اء الحمد؛ مقاماً يحمده فيو األولوف واآلخروف، وإنما قيل لو  -رضي اهلل عنو-وعن ابن عباس 
 ألف الناس يحمدوف تحتو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ويشرفو اهلل تعالى، ويشفع فيشفع.

اللهم إنا نتضرع إليك بأسمائك الحسنى، أف تصلي علي محمد وآلو، وأف تبعثو المقاـ 
 المحمود الذي وعدتو، وأف تجلعنا ممن شفعت فيو نبيك صلى اهلل عليو وآلو وسلم.



 ى:}َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ{وقولو تعال
 في ذلك وجوه للمفسرين: قيل: يعني أدخلني القبر وأخرجني منو.

 وقيل: أراد إدخالو المدينة عندما ىاجر إليها، وإخراجو من مكة.
 وقيل: إدخالو مكة ظاىراً عليها، وذلك بالفتح، وإخراجو منها بعد الفتح آمنًا.

يل: إدخالو الغار وإخراجو منو، وقيل: إدخالو القبر وإخراجو بالموت مؤدياً لما كلف من وق
 التبليغ.

 والمعنى بالصدؽ : أي إدخاالً مرضياً، وإخراجاً مرضيا.
ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث{  قولو تعالى: }َوقُػْرآناً فَػَرقْػَناُه لِتػَ

ل: فرقنا بو بين الحق والباطل.وقيل: فرقنا، أي بسور أو المعنى أنزلناه متفرقاً في أوقات.وقي
 آيات ليكوف أقرب للحفظ.
 وقولو تعالى:} َعَلْى ُمْكث {

قيل: يعني في أوقات متفرقة، وقيل: للقراءة تثبيت ليتدبر معناه، وقد جعل الحاكم ىذا من 
 أحكاـ اآلية أنو يجب أف تكوف قراءتو على مكث وتأف، ليصح التدبر.

قد روى علي بن موسى القمي أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كانت قراءتو بينة قاؿ: و 
 يتثبت فيها.
 قولو تعالى:

َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَف ِلؤْلَْذقَاِف ُسجَّدًا، َويَػُقوُلوَف ُسبْ  َحاَف رَبػَّْنا ِإْف  }ِإفَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قَػْبِلِو ِإَذا يُػتػْ
 رَبػَّْنا َلَمْفُعواًل، َوَيِخرُّوَف ِلؤْلَْذقَاِف يَػْبُكوَف َوَيزِيُدُىْم ُخُشوعاً{ َكاَف َوْعدُ 

 دؿ ذلك :على أف قراءة القرآف عبادة يستحب فيها الخضوع ,والتدبر، والبكاء والسجود.
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بن  والمراد بأولي العلم قيل: من أىل الكتاب وغيرىم. وقيل: مؤمنوا أىل الكتاب: كعبد اهلل
 سبلـ, وغيره :عن ابن عباس، فذكر اهلل تعالى ذلك على وجو المدح لهم.

 ولقراءة القرآف آداب:
منها: أف يكوف القارئ شأنو الخشوع ,والتدبر، وقد بات جماعة من السلف يتلوا الواحد منهم 

ات آية واحدة يكررىا ليلة كاملة, أو معظم ليلة يتدبرىا، وصعق جماعة منهم عند القراءة، وم
 جماعة منهم، ويستحب البكاء ,والتباكي لمن ال يقدر على البكاء،

وقد ذكر إبراىيم الخواص وىو من المعظمين عند الشافعية: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة 



 القرآف بتدبر، وخبلء البطن، وقياـ الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
 أولى.قاؿ أصحاب الشافعي : وىي من المصحف 

 قاؿ النواوي: ليس على إطبلقو بل ما حصل بو التدبر,والتفكر فهو أفضل.
 قاؿ النواوي: وقد جاءت أخبار بأف اإلسرار بالقراءة أفضل، وأخبار بأف الجهر أفضل.

وطريقة الجمع أف اإلسرار أفضل: لمن خاؼ الرياء، والجهر أفضل :لمن لم يخف؛ ألنو يتعدى 
، وىذا ما لم يوقظ نائماً أو يشغل مصلياً.نفعو إلى الغير، ويوقظ قل  ب القارئ ويطرد عنو النـو

ويستحب تحسين الصوت ما لم يزد حرفاً بالتمطيط، أو يخفي حرفاً فإف ذلك حراـ، ويستحب 
 تنظيف الفم بالسواؾ عند قراءة القرآف: ىذه النكتة من األذكار.

 قولو تعالى:
ْحَماَف َأيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى َوالَ َتْجَهْر ِبَصبلَِتَك َواَل }ُقِل اْدُعوا اللََّو َأِو اْدُعوا الرَّ 

َشرِيٌك ِفي ُتَخاِفْت ِبَها َوابْػَتِغ بَػْيَن َذِلَك َسِبيبًل، َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو 
 َوِليّّ ِمَن الذُّؿّْ وََكبػّْْرُه َتْكِبيرًا{. اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلوُ 

النزوؿ: قيل كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا صلى رفع صوتو بالقرآف، فمنعو المشركوف 
 وسبوا القرآف، ومن جاء بو فنزلت :عن سعيد بن جبير.
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فنهجوا ربك  وقيل: كاف يجهر بالقرآف بالمسجد، فقاؿ المشركوف: ال تجهر فتؤذي آلهتنا
 فنزلت.

وقيل: كاف مختفياً في دار أرقم بن أبي أرقم فأسر بذلك كيبل يؤذيو الكفار إذا سمعوا صوتو، 
 وحتى يسمعو من معو من المؤمنين، :حكاه األصم.

كاف يخافت بالقراءة ويقوؿ: أنا أناجي ربي وقد علم   -رضي اهلل عنو-وروي أف أبا بكر 
 أوقظ الوسناف، وأدحر الشيطاف، وأرضي الرحمن، فنزلت.حاجتي، وكاف عمر يجهر ويقوؿ: 

 وقيل: نزلت في التشهد، كاف األعرابي يجهر ويرفع صوتو فنزلت، :عن عائشة.
 وأما قولو تعالى:}َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو{ إلى آخره:

 فقيل: قالت اليهود عزير ابن اهلل، وقالت النصارى المسيح بن اهلل، فقالت األعراب: لبيك ال
 شريك لك، إال شريكاً ىو لك.وقالت المجوس: لوال أولياء اهلل لذؿ فنزلت.

 قيل: في قولو تعالى:}َوالَ َتْجَهْر ِبَصبلَِتَك َوالَ ُتَخاِفْت ِبَها{
 أي بدعائك: عن مجاىد وعطاء، والنخعي، ومكحوؿ، ورواية عن ابن عباس.



 وقيل: بالقرآف في الصبلة :عن ابن عباس، وقتادة .
ال تجهر بالقراءة في جميع صبلتك وال تخافت في جميعها، بل اجهر بصبلة الليل  وقيل:

 وخافت بصبلة النهار :عن الهادي ,وأبي مسلم.
 وقيل: ال تصلي رياء، وال تدعها مخافة الناس: عن ابن عباس.

 وقيل: ال تجهر جهر يشغل من بقربك، وال تخافت حتى ال تسمع نفسك: عن أبي علي.
 :ولآلية ثمرات

منها: أنو يترؾ الحسن ؛لخشية وقوع القبيح، وىذا سبيل قولو تعالى في سورة األنعاـ: }َوالَ 
 َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو فَػَيُسبُّوا اللََّو َعْدوًا{.

ومنها :أف العدؿ في القراءة ىو المشروع، فبل يفعل كفعل األعراب الذي نزلت اآلية في 
د يتعلق جماعة من المتمسكين برفع الصوت بالتهليل ونحوه، والمتبع فيو ما جاء شأنهم، وق

 عن سيد البشر صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
ومنها: أف بعض الصبلة يجهر فيها، وبعضها يخافت فيو على ما فسر بذلك، لكن الداللة 

 المبنية من جهة السنة.
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,وأسباطهما األوائل:أف صفة القرآف كالقراءة فيجعل  قاؿ في الشفاء: مذىب الهادي ,والقاسم
 الجهر في العشائين، والفجر, والجمعة, ال في العصرين.

عليو -قاؿ األمير في غير الشفاء: الجهر في الجمعة واجب وفاقاً؛ ألف ذلك معلـو منو 
 .-السبلـ

 وعند زيد والمؤيد باهلل والفريقين: ال يجب الجهر والمخافتة.
 : ))إذا رأيتم من يجهر في صبلة النهار فارموه بالبعر((-عليو السبلـ-يرة عنو وعن أبي ىر 

ومن جملة ما يجهر بو :البسملة، وذلك إجماع أىل البيت والشافعي، لكن اختلفوا ىل ذلك 
 واجب أو سنة. وعند أبي حنيفة وأصحابو: يسر بها.

 وقولو تعالى: }َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو{ إلى آخره:
 عالى بأف يصفو بصفاتو الحسنى، المبطلة لقوؿ فرؽ الكفار.أمره ت

 وقولو تعالى: }وََكبػّْْرُه َتْكِبيرًا{
 أي :وعظمو تعظيماً، بأف تعتقد عظمتو وتثني عليو.

في ذكر ىذا في التوجو،  -عليو السبلـ-وقيل: أمره بالتكبير في الصبلة، و قد احتج الهادي 



 زاد وجهت وجهي ألخبار وردت.
د ,والشافعي قاال: ليس ىذا وارد في التوجو، ورويا أف في الحديث: أنو يتوجو بقولو: والمؤي

 وجهة وجهي، ولهذه اآلية حالة في الفضل.
 وعن قتادة كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعلم أىلو الصغير والكبير.

ية آية وفي عيوف المعاني للسخاوندي: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم سمى ىذه اآل
 العز، وكاف إذا أفصح الغبلـ من بني عبد المطلب يعلمو إياىا.

 وعن عبد الحميد بن واصل: من قرأىا كاف لو من األجر ملء السماوات واألرض والجباؿ.
 فتكوف من ثمرات ذلك:

أنو يستحب تلقينها من أفصح من األوالد، إقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، تم ما 
 ن سورة اإلسراء.نقل م

 
 سورة الكهف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 }فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك َعَلى آثَاِرِىْم ِإْف َلْم يُػْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسفاً{
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أي أف لم  -بالفتح  -وذلك لبلستقباؿ. وقرئ :أف  -بكسر إف-القراءة الظاىرة :إف لم يؤمنوا 
 منوا في الماضي، والبخع :اإلىبلؾ. واألسف :شدة الحزف والغضب.يؤ 

 وثمرة ذلك:
أنو ال يجب الحزف والجزع على عدـ اإليماف من الغير؛ ألف ىذا ورد تسلية لرسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم.
 قولو تعالى:

ـْ َحِسْبَت َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم{  }َأ
 الذي خرجوا إليو فارين بدينهم ؛خشية أف يفتنوا. الكهف :ىو الغار

 وثمرة ذلك:
 ثبوت الهجرة ؛لسبلمة الدين.
 والرقيم قيل: ىو اسم كلبهم.



( حديثهم نقراً في الجبل، وقيل: 1وقيل: ىو لوح من رصاص كتب فيو أسماؤىم، وقيل: رقموا )
 (.2الوادي الذي فيو الكهف .وقيل: اسم قريتهم)

 قولو تعالى:
 ْلبُػُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيِد{}وَكَ 

 قيل: الوصيد: الباب، وقيل: عتبة الباب.
 وثمرة ذلك:

 جواز اقتناء الكلب الذي ينتفع بو، وىذا ثابت في شريعتنا، وىو إجماع،
 وإنما اختلفوا في بيعو:

د : يجوز بيعو،: وىو تحصيل أبي طالب ليحيى، وحصل المؤي-عليو السبلـ-فقاؿ القاسم 
ليحيى :أنو ال يجوز، :وىو قوؿ أصحاب الشافعي ] والدليل [للجواز، ما روي أنو صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم نهى عن ثمن الكلب إال الكلب المعلم، وللمنع قولو صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم: ))ثمن الكلب حراـ((.

 وأما إذا كاف ال ينتفع بو :فإنو ال يجوز بيعو وفاقاً وال اقتناؤه.
 ولو تعالى:ق

ِمْنُو َوْلَيتػََلطَّْف }فَابْػَعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َىِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة فَػْلَينُظْر َأيػَُّها َأزَْكى َطَعاماً فَػْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍؽ 
وُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلْن تُػْفِلُحوا ِإذًا َوالَ ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحدًا، ِإنػَُّهْم ِإْف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرُجُموُكْم َأْو يُِعيدُ 

 َأَبدًا{
__________ 

 في تفسير اآلية تمت. 2( ػ في األصل رقم والصحيح ما أثبتناه نقبل عن الكشاؼ الجزء 1)
ص 2( ػ وقيل :الجبل . وقيل :مكانهم بين غضباف وأيلة دوف فلسطين .تمت الكشاؼ ج 2)

705 
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 ثمرات ىذه الجملة:
منها :جواز اقتناء الضرائب الذي يتخذىا الظلمة وينقش عليها أسماءىم، ويأتي مثلو في جواز 
اقتناء الخصيّْ من الغلماف، وقد روي عن مالك: المنع من شرائو؛ ألف ذلك يجري الناس على 

 الخصي.
ىذه داللة ومنها: أف التأىب بالزاد وآلة السفر ال ينافي التوكل على اهلل، وقد قاؿ جار اهلل في 



على أف حمل النفقة، وما يصلح للمسافر ىو رأي المتوكلين على اهلل دوف المتكلين على ما في 
( 1لمن سألها عن محـر يشد عليو ىميانو ) -رضي اهلل عنها-أوعيتهم، ومن ذلك قوؿ عائشة

 أوثق عليك نفقتك.
بيت اهلل وتعولم  وما حكي عن بعض صعاليك العلماء أنو كاف شديد الحنين إلى أف يرزؽ حج

منو ذلك وكانت مياسير أىل بلده كلما عـز منهم فوج على الحج أتوه فبذلوا لو أف يحجوا بو، 
وألحوا عليو فيعتذر إليهم ويحمد بذلهم، وإذا انفضوا عنو قاؿ لمن عنده: ما لهذا السفر إال 

 ( والتوكل على الرحمن .2شيئاف شد الِهمياف )
ر لحاجة .ومنها : حسن البحث عن الحبلؿ .ومنها : جواز طلب ومنها :جواز دخوؿ دار الكف

 األطيب واألرخص؛ ألنو قد فسر قولو تعالى: }َأزَْكى َطَعامًا{ أنو أراد أحل وأطيب.
 وقيل: أكثر وأرخص.

ومنها :حسن المبلطفة للكفار إذا خشي فتنة، وجواز التخفي بالدين؛ ألنو قد فسر قولو تعالى: 
 بذلك، وقد روي أنهم شرطوا على من أرسلوه شرطين:}َوْلَيتَػَلطَّْف{ 

األوؿ : أف يشتري من أحل الطعاـ فبل يكوف ذبيحة أىلت لغير اهلل؛ ألف عامتهم كانوا مجوساً 
 وفيهم مسلموف، وال يكوف مغصوباً.

 والشرط الثاني: التلطف.
__________ 

س المخيط وشد الكيس ( ػ أجازت لو ذلك ألنو ليس بلبس للمخيط وال يجوز للمحـر لب1)
 بوسطو ليس بلبس لو تمت.

 641ص:  2( ػ المصباح المنير ج: 2)
الِهمياف : كيس يجعل فيو النفقة و يشد على الوسط و جمعو ىمايين قاؿ األزىري وىو معرب 

 دخيل في كبلمهم ووزنو فعياؿ و عكس بعضهم فجعل الياء أصبل و النوف زائدة فوزنو فعبلف
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 الى: }َأْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلْن تُػْفِلُحوا{ :يعني إف عدتم.وقولو تع
 قاؿ الحاكم: إف قيل: من أظهر الكفر مكرىاً فإنو يفلح،

 وأجاب بأف ىذا في شريعتنا وال نعلم كيف كاف شرعهم، ويجوز أف يكوف ذلك الوقت ال بعده.
 لكفر عندىم.وقد قاؿ األصم: قد دلت اآلية أنو لم يكن بقية في ا

 قولو تعالى: }لََنتَِّخَذفَّ َعَلْيِهْم َمْسِجدًا{ ىذا قوؿ الملك المسلم وأصحابو.



 وقيل: أولياء أصحاب أىل الكهف من المؤمنين.
 وقيل: رؤساء البلد.

وأرادوا موضعاً :للسجود والعبادة. أما المسجد الحقيقي :فمن شرطو أف ال يكوف فيو حق 
ي قبر لم يصح حتى يعين للقبر طريق لمن أراد أف يزوره، ويكوف للغير، فلو بنى مسجد حول

الباقي مسجداً إذا سبلو، ىذا في حكم ىذه الشريعة , وإف عين الطريق ولم يعد التسبيل جاء 
على الخبلؼ، ىل يصح الوقف في الذمة كما ذكره المؤيد باهلل استقر الباقي من غير الطريق 

 تاذ وىو قوؿ الشافعي لم يكن مسجداً.مسجداً أو ال يصح كما ذكرىا األس
 قولو تعالى:

ُهْم َأَحدًا، َوالَ تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنّْي فَ  اِعٌل َذِلَك }َفبلَ ُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء ظَاِىراً َوالَ َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ
 َغدًا، ِإالَّ َأْف َيَشاَء اللَُّو َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت{

 :-عليو السبلـ-أوامر أمر اهلل تعالى بها نبيو  ىذه
 األوؿ: انو ال يماري في أىل الكهف وعددىم إال مراء ظاىرًا.

قاؿ جار اهلل: يعني نقص عليهم ما أوحي إليك من غير تجهيل وال تعنيف، وىذا نظير قولو 
 تعالى} وجادلهم بالتي ىي أحسن{،

 فيكوف ثمرة ذلك :
 يو بالقوؿ اللين.أف األمر بالمعروؼ يبدأ ف

 وقيل: اإلمراء ظاىر ليحصره للناس لئبل يكذبوا ويلبسوا.
 وثمرة ذلك:

 لزـو الحذر من كيد أعداء اهلل.
ُهْم َأَحدًا{  وقولو تعالى: }َوالَ َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ

(1/284) 

 

تعالى قد  :أما في حق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :فبل يجوز أف يرجع إليهم؛ ألف اهلل
أرشده فبل يسترشد بهم فيسألهم، وال يسألهم سؤاؿ تعسف؛ ألنو خبلؼ ما أوصاه اهلل تعالى 

 من المداراة والمجاملة.
 وأما غير رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :فبل يجوز؛ ألنو ال يؤخذ بأخبارىم لعدـ الثقة،

ذكروا أىل الكهف فقاؿ  وكاف ىذا بسبب أف أىل نجراف العاقب, والسيد ,وأصحابهما:
( : كانوا أربعة خامسهم كلبهم 1العاقب وكاف يعقوبياً: كانوا ثبلثة رابعهم كلبهم، وقاؿ السيد )



(2. ) 
 وقيل: ذلك في قـو من اليهود.

 فإف قيل: فقد حكم بشهادتهم من بعضهم على البعض اآلخر، وىذا رجوع إلى قولهم؟
 ي, ومالك: فبل سؤاؿ عليو.: الشافع-وىو –قلنا: أما من منع الحكم 

: ))ال تقبل شهادة أىل -عليو السبلـ-وأما على قولنا: فلعل ىذا مخصص بالخبر، وىو قولو 
ملة على ملة إال ملة اإلسبلـ فإنها مقبولة على كل ملة(( فمفهومو أف المنع في غير ملة اإلسبلـ 

ائن، كما لو كاف البائع ذمياً، على ما يخالفها فقط، وقد يرجع إلى قولهم في العادات ألجل القر 
وأراد بيع شيئ في يده وقاؿ: إنو وكيل، وكذلك على قوؿ من يجوز نكاح الذمية يرجع إليها في 

 الحيض والطهر.
 أما خبر كافر التأويل ففي قبوؿ خبره الخبلؼ السابق.

 َيَشاَء اهلل{ في معنى ذلك وجوه : وقولو تعالى: }َوالَ تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنّْي فَاِعٌل َذِلَك َغداً إالَّ ًأفْ 
 األوؿ: أف المراد النهي عن أف يقوؿ في شيئ إني فاعلو غداً : يعني في المستقبل

 }ِإالَّ َأْف َيَشاَء اللَُّو{ أي إال أف يأذف اهلل لك أف تقولو.
فتكوف  الثاني: أف معناه ال تقولن أنك فاعل فعبلً في المستقبل، وتطلق القوؿ لجواز أال تفعلو، 

 كاذباً، بل تقوؿ أنا فاعلو إف شاء اهلل.
__________ 

( ػ قاؿ في الكشاؼ بعد ذكر السيد : وكاف يعقوبياً .وذكر العاقب وقاؿ : وكاف نسطورياً 1)
 عكس ما ذكر في األصل وحاشيتو تمت .

 ( ػ وقاؿ المسلموف : سبعة وثامنهم كلبهم تمت كشاؼ.2)
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اء اهلل في معنى كلمة التأبيد، كأنو قاؿ: وال تقولنو أبدًا، ىكذا ذكر جار الثالث: أف قولو: إف ش
 اهلل.

قاؿ : والنهي نهي تأديب، وذلك ألف اليهود قالت لقريش اسألوه عن الروح, وأصحاب 
الكهف, وذو القرنين فسألوه: فقاؿ: ))ائتوني غداً أخبركم(( ولم يستثن فأبطأ عليو الوحي حتى 

 بتو قريش.( ، فكذ1شق عليو )
ًَ مبتدأ للجميع لئبل يلـز الكذب، والرسوؿ  عليو -قاؿ الحاكم: األوجو: أف يكوف ىذا شرعًا

إذا أخبر عن إذف جاز من غير استثناء؛ ألنو ال يكوف فيو خلف، ولهذا قاؿ صلى اهلل  -السبلـ



 : ))إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين((-عليو السبلـ-عليو وآلو وسلم لعلي 
 ولبلستثناء بإْف شاء اهلل حكماف:

 األوؿ: أف المتكلم يأتي بو لئبل يقع في الكذب، وقد قاؿ الزمخشري: إنو أمر تأديب.
والثاني: أنو إذا علق بو حكم كأف يقوؿ لعبده: أنت حر إف شاء اهلل، أو المرأتو أنت طالق إف 

 نو يرفع الحكم، ويبطلو.: أ-عن زيد بن علي ,وأبي حنيفة,والشافعي -شاء اهلل، فالمحكي 
 وقاؿ المؤيد باهلل: إنو بمعنى إف بقَّاني اهلل.

 والمذكور للهدوية: أنو بمعنى الشرط، فإف كانت مشيئتو تعلق بذلك وقع الحكم، وإالَّ فبل.
 وأما االستثناء بإالَّ :فهذا يؤثر في الكبلـ ببل لبس نحو :لو على عشرة إال درىماً. ولو أحكاـ.

 }َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت{قولو تعالى: 
 في ىذا أقواؿ للمفسرين:

أف يذكر كلمة االستثناء، وىو :إف شاء إذا نسيها، وىذا حث  -بذكر اهلل -األوؿ: أفَّ المعنى
 على ذكرىا.

 قاؿ ابن عباس: ولو إلى سنة، وىكذا :عن ابن جبير.
 وعن طاووس، والحسن: ما داـ في مجلسو.

 حلب ناقة غزيرةوعن عطاء: لو مقدار 
__________ 

( ػ في البيضاوي بضعة عشر يوماً , وفي تفسير النيسابوري في تفسير قولو ) ما ودعك ربك 1)
وما قلى ( قاؿ المفسروف : أبطأ جبريل عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم اثني عشر يوماً عن 

دي ,ومقاتل : ذكره في أبن جريج .,أو خمس وعشرين : عن ابن عباس , أو أربعين : عن الس
 الضحى والسبب ما ىنا تمت .
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 وعن عامة الفقهاء: ال أثر لو ما لم يكن متصبًل، وىذا قوؿ األئمة، إال الناصر .
( استحضر أبا حنيفة لينكر عليو مخالفة ابن عباس في 1قاؿ في الكشاؼ: وروي أف المنصور )

ىذا يرجع عليك؛ ألنك تأخذ الناس في البيعة االستثناء، فلما أنكر عليو قاؿ أبو حنيفة: 
 باأليماف ، أفترضى أف يخرجوا من عندؾ ثم يستثنوف، فاستحسن كبلمو ورضي عنو.

 وقد رخص من شرط االتصاؿ :في التنفس، وبلع الريق، وبدور القيء: فهذا ال يقطع.
 ث عليها.وقيل: المعنى اذكر اهلل بالتسبيح إذا نسيت كلمة االستثناء، وىذا أيضاً ح



 وقيل: اذكر اهلل تعالى إذا تركت بعض ما أمرؾ.
 وقيل: اذكر اهلل إذا اعتراؾ النسياف لتذكر المنسي.

 وقيل: اذكر ربك باالستغفار إذا عصيت: عن عكرمة.
وقيل: اذكر اهلل بالحمد إذا نسيت شيئاً، ثم ذكرتو، فإف لم تذكره فقل عسى أف يهديني ربي 

 ألقرب من ىذا.
بهذا قضاء الصلوات إذا نسيها، فهو كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من ناـ عن  وقيل: أراد

 صبلة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرىا((.
 قولو تعالى:

َناَؾ عَ  ُهمْ }َواْصِبْر نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُرِيُدوَف َوْجَهُو َوالَ تَػْعُد َعيػْ تُرِيُد  نػْ
نْػَيا َوالَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه فُػُرط اً، َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن زِيَنَة اْلَحَياِة الدُّ

 رَبُّْكْم َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{.
 النزوؿ:

 ذر، وصهيب ,وعمار، وخباب ,وغيرىم، من فقراء الصحابة؛قيل: نزلت في سلماف,وأبي 
__________ 

 ( ػ أبو الدوانيق تمت.1)
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عيينة بن حصن  -وذلك أف المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 وكانوا يلبسوف-وقالوا: إف نفيت عنك ىؤالء وأرواح ثيابهم، -,واألقرع بن حابس ,وغيرىما 

، وجلست في صدر المجلس جلسنا نحن إليك وإنَّا رؤساء مضر إْف نسلم أسلم -الصوؼ
 الناس بعدنا، واهلل ما يمنعنا من الدخوؿ معك إال ىؤالء، فنزلت اآلية :عن ابن عباس ,وغيره.

لزموا المسجد يصلوف صبلة  -وكانوا سبعمائة رجل-( 1وقيل: نزلت في أصحاب الصفة، )
: ))الحمد هلل الذي جعل من أمتي من أمرت -عليو السبلـ-ا نزلت قاؿ وينتظروف أخرى، فلم

 أف أصبر معهم(( .
 ولآلية ثمرات:

منها: النهي عن االزدراء بفقراء المؤمنين وأف تنبو عنهم األعين لرثاثة زيهم، وتطمح إلى زي 
 ( والحث على مخالطتهم ومجالستهم.2األغنياء، وحسن شارتهم )

 في آخر الخبر: ))وخالط أىل الذلة والمسكنة(( -ـعليو السبل-وقد قاؿ 



 في السفينة باباً في حب المساكين، وروى فيو أخباراً وترغيبات: -رحمو اهلل-وقد أفرد الحاكم 
أوصاني خليلي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -رحمو اهلل-منها : ما روي عن أبي ذر 

م، وأوصاني :أف أنظر إلى من ىو دوني، وال أنظر بسبع:) أوصاني: بحب المساكين، والدنو منه
إلى من ىو فوقي، وأوصاني: أف أقوؿ الحق وإف كاف مرًا، وأوصاني: أف أصل رحمي ولو 

أوذيت، وأوصاني: أف ال أخاؼ في اهلل لومة الئم، وأوصاني: أف ال اسأؿ الناس شيئاً، وأوصاني 
 ها من كنوز الجنة (:أف استكثر من قوؿ ال حوؿ وال قوة إال باهلل، فإن

إذا دخل المسجد ونظر إلى مسكين جلس إليو وقاؿ:  -عليو السبلـ-وكاف سليماف بن داود 
 مسكين جالس مسكيناً.

__________ 
( ػ ىذا أضعف من األوؿ ألف السورة مكية والصفة بالمدينة فكيف األلتئاـ تمت وروي في 1)

 ية مدنية فعبل فبل اعتراض تمت .مجمع البياف عن ابن عباس أف آية واصبر نفسك اآل
 ( ػ الشارة والشوار اللباس والهيئة تمت .2)
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وفي الحديث :عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف يقوؿ: ))اللهم أحيني مسكيناً، 
 وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين((.

ؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يـو : ))يدخل فقراء الم-عليو السبلـ-وفي الحديث: عنو 
 من أياـ اآلخرة وىو خمسمائة سنة((

 شعرًا:
 ال تعد عيناؾ مسكيناً تبلحظو

 
 فإنما ىو أقساـ وأرزاؽ

 
 وكن محباً لو ترجو شفاعتو

 
 فللمساكين يـو الحشر أسواؽ

 
 ومنها: الزجر عن الرغبة في رؤية الدنيا.



 الى.ومنها: فضيلة الدائمين على دعاء اهلل تع
ومنها: الزجر عن طاعة أعداء اهلل، والميل إلى كبلمهم، والقبوؿ لخبرىم، وقد جعل القبوؿ 
ألخبارىم وآرائهم ركوناً إليهم، وقد قاؿ تعالى في سورة ىود: }َوالَ تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا 

 فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر{.
و تعالى قاؿ: }َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُّْكْم َفَمْن َشاَء ومنها :أنو ال يترؾ الشرع من االستصبلح؛ ألن

فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{ وقد شرط من جوَّز العمل بالمصالح المرسلة :أف ال تكوف مصادمة 
للشرع، ومثَّل ذلك :بما لو خطب للعيد قبل الصبلة ليتعظ الناس بالخطبة حيث عرؼ أنهم 

 صلى أواًل نفروا وفات االتعاظ. ينتظروف الصبلة، ولو
إف قيل ما: حكم صلح األئمة السبلطين الظلمة و التخلية لهم على ما ىم عليو من المعاصي 

 بشيء من الماؿ، وىذا مصادـ؟
قلنا: إنما يجوز ذلك حيث عرؼ أف الهدنة لو مصلحة ألمر آخر، وذلك بأف يكوف حربهم 

كن الهدنة لهم إال ألخذ الماؿ فيحمل فعل األئمة سبباً لمنكر أغلظ مما ىم عليو ال إف لم ت
على أف صلحهم لخشية منكر أعظم، وأخذ الماؿ؛ جائز ألنو من أمواؿ اهلل تعالى، وقد صالح 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم أىل نجراف بشيء من الماؿ خشية أف ينتقلوا إلى دار الحرب.
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ورة المحظور، وىو تقريرىم على ما ىم عليو إف قيل: ىذا يوصل إلى المباح بما صورتو ص
فأشبو بيع رؤوس الكفار من الكفار، وقد نص األئمة على أنو ال يجوز، ورووا أف رجبًل من 

المشركين يـو الخندؽ وقع في الخندؽ مقتواًل، فطلب المشركين جيفتو بعشرة آالؼ درىم، 
المسألة نظائر ومسائل تدؿ على  فامتنع صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأمر بردىا إليهم، ولهذه

 المنع، ومسائل تدؿ على الجواز وقد ذكرُت في غير ىذا الموضع المعنى
 }واصبر نفسك {:أي أحبسها.

 قاؿ ذؤيب:
 فصبرِت عارفة لذلك حرة

 
 ترسو إذا نفس الجباف تطلع

 
 -ينبكسر الع-أراد وصف نفسو بالصبر والتجلد على الشدائد .والعارفة :الضائرة من الِعرؼ



 وىو الصبر، وقولو: ترسو أي ترسخ وتثبت.
 وقولو: إذا نفس الجباف تطلع أي تتضرب وال تستقر.

 وقولو تعالى:
.}  }َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ

 قيل: أراد دائبين على الدعاء في كل وقت، وقيل: أراد صبلة الفجر والعصر.
وندي:وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لئن أصبر مع قـو يذكروف اهلل وفي عين المعاني للسخا

-من بعد صبلة الصبح إلى أف تطلع الشمس أحبُّ إليَّ من أف أعتق أربعة من ولد إسماعيل 
 ومن بعد صبلة العصر إلى أف تغرب أحبِّ إليَّ من مثلهم((. -عليو السبلـ

 ارة عن الدواـ.وقيل: أراد الصلوات الخمس والغداة والعشي عب
 وقيل: خصهما ألف من عمل في وقت الشغل كاف بالليل أعمل.

ُهْم{ : َناَؾ َعنػْ  وقولو:}َوالَ تَػْعُد َعيػْ
 يريد الحث على مبلزمتهم.

 وقولو تعالى:}َوالَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا{:
 يعني خذلناه عقوبة لمعصيتو فرغب عن مجالسة المساكين.

 رئ في الشاذ: } أْغَفَلَنا قلُبو عن ذكرنا{ بإسناد الفعل إلى القلب، أي َحِسَبنا قلُبو غافلين،وق
قيل: ىو أمية بن خلف المخزومي. وقيل: عيينة بن حصن الفزاري. وقيل: عاـ في جميع 

 الكفار.
 قولو تعالى:
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نْػَيا َوالْ  ٌر َأَمبًل{.}اْلَماُؿ َواْلبَػُنوَف زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ ٌر ِعْنَد رَبَّْك ثَػَواباً َوَخيػْ  َباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخيػْ
 ثمرة ذلك :

 الحث على االىتماـ بالباقيات الصالحات.
 واختلف ما أريد بالصالحات: فقيل :الطاعات: عن ابن عباس؛ ألف ثوابها باٍؽ.

,وابن عباس أيضاً، ومجاىد  وقيل: سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو اهلل واهلل أكبر :عن عكرمة
 ,والضحاؾ، وروي مرفوعاً.

وقيل: ىذه بزيادة وال حوؿ وال قوة إال باهلل: عن عثماف، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، 
 وسعيد بن المسيب، وروي مرفوعاً.



وروى أبو سعيد الخدري أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))استكثروا من الباقيات 
 قيل: وما ىي، قاؿ: التكبير والتهليل والتسبيح، وال حوؿ وال قوة إال باهلل((.الصالحات؟ 

وقيل: الصلوات الخمس، وىي }إف الحسنات يذىبن السيئات {:عن سعيد بن جبير 
 ,ومسروؽ, ونحوه عن ابن عباس.

 وقيل: الكبلـ الطيب عن أبي عبيدة، وقيل: النيَّات الصادقة، وقيل: التوحيد.
طاعات عموماً من عيوف المعاني عن قتادة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو رجح الحاكم ال

وسلم أخذ غصناً يابساًوحرقو حتى سقط ورقو، وقاؿ: ))إف العبد المسلم إذا قاؿ سبحاف اهلل، 
 والحمد هلل، وال إلو اهلل واهلل أكبر تحاتت خطاياه كما تحات ىذه الورؽ((.

 ة، وىن الباقيات الصالحات((.وفي الحديث: ))وىن من كنوز الجن
 قولو تعالى:

ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس{  }َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمبلَِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد
 قد تقدـ معنى السجود المذكور، وأنو لم يرد سجود العبادة لو.

 قولو تعالى:
 قَّ{.}َوُيَجاِدُؿ الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلحَ 

 الثمرة:
 أنو يقبح المجادلة بالباطل، وال فرؽ بين أف ُيَجاَدؿ محٌق أو مبطٌل.

 أما المجادلة بالحق :فجائزة؛ ألف في ذلك أمرًا بمعروؼ، أو نهياً عن منكر.
قاؿ في البياف: يجوز مع المخالف، وإف أوحز صدره، وأما مع الموافق فيشترط أف ال يوحز 

 صدره.
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قواعد األحكاـ: يشترط أف يقصد اإلرشاد ال العلو، فإف أراد العلو فمحظور، ويزداد قاؿ في 
الحظر إذا ظهر التضاحك والسخرية، وال يجادؿ من ىذه حالو؛ ألنو يكوف مسبباً لو إلى فعل 

 المحظور.
 وعن الشافعي : أنو كاف إذا جادؿ أحداً قاؿ: اللهم ألق الحق على لسانو.

 إلى محظور, وواجب، ومستحب: فصار الجداؿ منقسماً 
 فالمحظور :ما ذكر؛ ألف ذلك كاألمر بالمعروؼ إذا أدى إلى منكر.

والواجب: إذا تكاملت شروط األمر ,والنهي، وكاف إذا لم يجادؿ حصل المحظور، أو أخل 



 بالواجب والمندوب :إذا جادؿ في الرد إلى أمر مندوب ولم يحصل حاضر.
 قولو تعالى:
 ْم ِإَلى اْلُهَدى فَػَلْن يَػْهَتُدوا ِإًذا َأَبدًا{}َوِإْف َتْدُعهُ 

ال يقاؿ: ىذا دليل على حسن األمر بالمعروؼ، وإف َعِلَم اآلمر أفَّ أمره ال يؤثر؛ ألف التبليغ 
 واجب. -عليو السبلـ-على الرسوؿ 

ولو وأما غيره فقيل: إنو ال يحسن؛ ألنو عبث، وقيل: بل يحسن، واختاره اإلماـ يحيى محتجاً بق
بُػُهْم َعَذاباً َشِديداً قَاُلوا َمْعِذرًَة  تعالى في سورة األعراؼ:}ِلَم َتِعُظوَف قَػْوماً اللَُّو ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذّْ

 ِإَلى رَبُّْكْم{.
 قولو تعالى:

 ُقبًا{}َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَفَتاُه الَ َأبْػَرُح َحتَّى َأبْػُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي حُ 
: أي الناس أعلم؟ فقاؿ: أنا، فعتب اهلل عليو حين لم يرد -عليو السبلـ -قيل: إنو ُسِئَل موسى

 العلم إلى اهلل، فأوحى اهلل بل أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين وىو الخضر.
سأؿ ربو أي عبادؾ أحبُّ إليك؟ قاؿ: الذي يذكرني وال  -عليو السبلـ-وقيل: إف موسى 

اؿ: فأي عبادؾ أقضى؟ قاؿ: الذي يقضي بالحق وال يتبع الهوى. قاؿ: فأي عبادؾ ينساني. ق
أعلم؟ قاؿ: الذي يبتغي علم الناس إلى علمو عسى أف يصيب كلمة تدلو على ىدى أو ترده 

عن ردى، فقاؿ: إف كاف في عبادؾ من ىو أعلم مني فادللني عليو، قاؿ: أعلم منك الخضر، 
 الساحل عند الصخرة. قاؿ: فأين أطلبو؟ قاؿ: على
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 وقولو تعالى:}قَاَؿ ِلَفَتاُه{
قيل: أراد عبده، وقيل: أراد يوشع بن نوف، وإنما قاؿ: فتاه ألنو كاف يتبعو ويخدمو، ىكذا في 

 الكشاؼ. ولآلية ثمرات:
األولى: أف السيد ال يقوؿ عبدي وال أمتي، فإف ذلك يكره، وكذا يكره أف يقوؿ المملوؾ 

 ربي، ذكره النووي.للمالك 
قاؿ في صحيحي البخاري ومسلم :عن أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال 

يقل أحدكم أطعم ربك وضّْ ربك ,واسق ربك، وليقل سيدي وموالي. وال يقل أحدكم عبدي 
.والمنع َأَمتي. وليقل فتاي فتاتي، وغبلمي(( لكن أخذ الجواز :لقولو: فتاي من اآلية، والَخبر 

 :من قولو عبدي وأمتي من الخبر.



الثانية: استحباب طلب العلم وتحمل المشقة والسفر لو كما فعلو موسى صلى اهلل عليو وسلم 
. 

الثالثة: أف النبي ال يحب أف يكوف أعلم أىل زمانو، فكذا اإلماـ ال يجب أف يكوف أعلم، وقد 
 السابق لو؛ ألنو أفرغ للنظر. ذكر المؤيد باهلل أف تقليد المقتصد أولى من تقليد

فإف قيل: فإذا شرط في اإلماـ أف يكوف أفضل أىل زمانو فإنو يلـز أف يكوف أعلمهم، أما إذا  
( وقد قاؿ 1كاف األعلم لو مانع فبل إشكاؿ في ذلك، وأما إذا لم يكن لو مانع........ )

ف النقص لو طلبو من الزمخشري أنو ال نقص على نبي أف يطلب علماً من نبي آخر إنما يكو 
 غير نبي، وىذا بناء على أف الخضر نبي، وقد صححو الحاكم.

قاؿ: ويجوز أف يرسل إلى أىل قرية، فاىلكوا بتكذيبو أو بلغهم، ثم تجلى للعبادة، وقيل: ليس 
بنبي. ومذىب الفضبلء من كافة العلماء : أف المراد بالسائل :موسى بن عمراف، وقد خطأ من 

 ن ميشا ال موسى بن عمراف كما ذكرت اليهود.قاؿ أنو موسى ب
 :-عليو السبلـ-قولو تعالى في حكاية كبلـ موسى 

 }قَاَؿ َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء اللَُّو َصاِبرًا َوالَ َأْعِصي َلَك َأْمرًا{.
 قاؿ الحاكم: دؿ ذلك على وجوب االستثناء لئبل يكوف كاذباً.

__________ 
 ( ػ بياض في األصل تمت.1)
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واعلم أنو إف نطق القائل بقولو: إف شاء اهلل فذلك جلي، وإف أطلق فالشرط الذي ىو االستثناء 
 مقدر في كبلـ الفضبلء لعادة المسلمين بالمواعيد مع ترؾ االستثناء.

 وقولو تعالى في اتباع الخضر:
ْعَتِني َفبَل َتْسأَْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأحْ   ِدَث َلَك ِمْنُو ِذْكرًا{.}قَاَؿ فَِإِف اتػَّبػَ

قاؿ الحاكم: ألف المصلحة قد تكوف بترؾ السؤاؿ، ولهذا قاؿ تعالى في سورة المائدة: }الَ 
َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْف تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{ وقد نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن 

عامنا أـ لكل عاـ(( فنهاىم عن السؤاؿ السؤاؿ في حديث األقرع بن حابس، في قولو: ))أل
( ، وبين أف بني إسرائيل أىلكوا بكثرة السؤاؿ ألنبيائهم. لكن إنما يكوف السؤاؿ قبيحاً :إذا  1)

كاف للتعنت وطلب اإلفحاـ ال لبلىتداء، وقد قاؿ: صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))العلم خزائن 
 يحسن السائل والتابع األدب. ومفاتيحو السؤاؿ(( وقد أخذ من ىذا أنو ينبغي أف



 قولو تعالى:
__________ 

 ( ػ وقد تقدـ أف السائل سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن تمت .1)
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تَػَها لِتُػْغِرَؽ َأْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا إِ  قَاَؿ ْمرًا، }فَانطََلَقا َحتَّى ِإَذا رَِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرقَػَها قَاَؿ َأَخَرقػْ
رًا، َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبرًا، قَاَؿ اَل تُػَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوالَ تُػْرِىْقِني ِمْن َأْمِري ُعسْ 

ْيًئا ُنْكرًا، قَاَؿ فَانطََلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغبَلًما فَػَقتَػَلُو قَاَؿ َأقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغْيِر نَػْفٍس َلَقْد ِجْئَت شَ 
 َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبرًا، قَاَؿ ِإْف َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفبلَ ُتَصاِحْبِني َقدْ 

ُفوُىَما فَػَوَجَدا بَػَلْغَت ِمْن َلُدنّْي ُعْذرًا، فَانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َأتَػَيا َأْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْىَلَها فَأَ  بَػْوا َأْف ُيَضيػّْ
 ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَنَقضَّ فَأَقَاَمُو قَاَؿ َلْو ِشْئَت الَتََّخْذَت َعَلْيِو َأْجرًا{

قيل: لما ركبا في السفينة قاؿ أىلها ىما من اللصوص وأمروىما بالخروج، فقاؿ صاحب 
 السفينة: أرى وجوه األنبياء.

( أخذ الخضر الفأس 1خضر فحملوا من غير نواؿ يعني بغير عطية فلما لججوا )وقيل: عرفوا ال
وخرؽ السفينة بأف قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماء فجعل موسى يسد الخرؽ بثيابو وىو 

يقوؿ: }أخرقتها لتغرؽ أىلها{، قرئ بالتاء الفوقانية مضمومة بالتشديد والتخفيف في الراء، 
عليو -لمثناة من تحت، وأىُلها مرفوع على أف الفعل لهم، ثم قاؿ موسى وقرئ ليغرؽ بالياء ا

 : }لقد جئت شيئاً إمرًا {.-السبلـ
 قيل :اإلمر الداىية العظيمة، عن أبي عبيد: وأنشد:

 لقد لقى األقراف منو نكراً 
 

 (2داىية دىيا إدًا إمرا )
__________ 

 ( ػ أي بلغوا اللجَّ تمت .1)
 ؼ وفي شرحو في الحاشية رواه بلفظ :( ػ رواه في الكشا2)

 لقد لقي األقواـ منّْي نكراً داىية دىياء إدًا إمراً 
والنكر : المنكر . والداىية :الحادثة المكروىة من شدائد الدىر .والدىياء المبالغة في شدتها 



 .واإلد : المنكر كل اإلنكار .واإلمر :الشيء العظيم
 داء ويجوز أف يكوف الكبلـ من قبيل التجريد تمت .والمعنى يصف نفسو بشدة النكاية لؤلع

(1/295) 

 

 وقيل: اإلمر :الفاسد يقاؿ: رجل أمر أي ضعيف الرأي. وقيل: العجيب.
قيل: ثم مر الخضر بغلماف يلعبوف فأخذ غبلماً طريفاً وضيء الوجو فذبحو، عن سعيد بن جبير، 

 وقيل: ضرب برأسو الحائط.
: أقتلت نفساً زاكية، -عليو السبلـ-برجلو فقتلو، فقاؿ موسى وقيل: فتل عنقو، وقيل: ضربو 

 قرئ زاكية بألف وقرئ زكيَّة بغير ألف.
 قيل: معناىما واحد وىي الطاىرة.

 وقاؿ أبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب، والزكيَّة التي أذنبت ثم تابت.
مها، والُنكر :ىو : لقد جئت شيئاً نكرًا، قرئ بسكوف الكاؼ وض-عليو السبلـ-وقوؿ موسى 

 المنكر.
وعن األصم, وقتادة :ىو أعظم من األمر؛ ألف القتل أشد في القبح من خرؽ السفينة؛ ألنو 
 يمكن إصبلحها، وقيل: بل خرؽ السفينة أعظم؛ ألف قتل نفس واحدة أىوف من قتل نفوس.

 }فلما أتيا القرية{وىي أنطاكية: عن ابن عباس.
 من السماء فوجد فيها جدارًا، قيل: كاف بناه رجل صالح، وقيل: اإليلة وىي أبعد أراض اهلل

 وكاف بناه على ظهر الطريق تمر تحتو الناس، وكاف طولو في السماء مائة ذراع: عن وىب.
 وقيل: مائتين ذراع، وطولو على وجو األرض خمسمائة.

 ( مجازًا فأقامو الخضر.1وإرادة الجدار )
قد كاف قارب السقوط وماؿ من أسفلو عن سعيد بن ( و 2قيل: رفع الجدار بيده فاستقاـ )

 جبير.
وقيل: أقامو بمنكبيو حتى قاـ، وقيل: ىدمو، ثم قعد يبنيو عن ابن عباس، فقاؿ لو موسى وكاف 

 قد غضب على أىل القرية لكونهم أبوا أف يطعموىما.
 وقيل: كانوا أىل قرية لئاماً }لو شئت التخذت عليو أجرا{،

 ولهذه الجملة ثمرات:
منها :حسن دفع الضرر العظيم باليسير، بل وجوبو؛ ألنو دفع بالخرؽ اليسير ضرر أعظم منو 

وىو الغصب، ويستوي في ذلك دفع الضرر عن نفسو وعن غيره؛ ألنو َدَفَع عن المساكين 



 الضرر الذي جهلوه :ىكذا ذكر الحاكم.
 وقد ذكر أىل الفقو مسائل من ىذا :

 غيره يجود بنفسو.منها: إذا وجد اإلنساف حيواف 
__________ 

 ( ػ من قولو تعالى) يريد أف ينقض فأقامو(1)
 ( ػ فهي معجزة تمت .2)
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قاؿ أبو مضر: وجب عليو ذبحو؛ ألف حفظ ماؿ المسلم واجب، فإذا ذبحو وصدقو المالك 
في فبل ضماف عليو، وإف لم يصدقو ضمن، وإف أخل بذبحو أثم وال ضماف عليو، إال أف يكوف 

 يده، وبنى أبو مضر على أنو يجب الدخوؿ في واجب، و إف خشي من عاقبتو التضمين،
 وفرع بعض المتأخرين أنو ال يجب إذا خشي التضمين.

ومنها: من كاف في يده شيء لغيره وخاؼ من ظالم كاف لو أف يستفديو بدوف قيمتو، :ذكر ىذا 
 ع المضرة.أبو جعفر، وصححو ألف عود بعض النفع أولى من عود جمي

وعن األستاذ: ليس لو ذلك، و قد وسع في ىذا صاحب قواعد األحكاـ، واستلـز أف يدفع 
 أعظم المفسدتين بأحقهما حتى قاؿ: يجوز القتاؿ مع الفاسق إلقامة واليتو دفعاً لؤلفسد.

وقاؿ: يجوز إعانتو على المعصية ال بكونها معصية، بل لكونها وسيلة إال تحصيل المصلحة 
ة، كما يبذؿ الماؿ، في فداء أسرى المسلمين من الكفار، وكذا إذا كاف الوالة والحكاـ الراجح

من الفساؽ قدـ أقلهم فسقاً لئبل تفوت المصالح، واهلل تعالى يقوؿ: }فَاتػَُّقوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم{ 
 على أخذه أنو يعاف أقل الظالمين ظلماً على دفع األكثر ال -عليهم السبلـ-وقد ذكر األئمة 

للماؿ، ولو عرؼ من إعانتو أنو يأخذ أقل مما يأخذ األكثر أعني قبح .وكذا في النهي عن 
المناكير، يقدـ النهي عن ما ىو أكثر قبحاً، فيقدـ الدفع عن النفس، ثم عن العضو، ثم عن 

، ثم عن الماؿ األعظم، ثم عن الحقير ذكره في القواعد.  البعض المحـر
 ير لفقير والكثير لغني ال يجحف؟قاؿ: فإف كاف الحق

 قاؿ: ففيو نظر.
قاؿ الحاكم: وقد علم الخضر أف أىل السفينة ال يغرقوف إذ لو عرؼ غرقهم فذلك أعظم من 

 غصب السفينة.
 ومن الثمرات :



أف المنكر المطلوب حدوثو في المستقبل كالحاصل؛ ألنو خرؽ السفينة مع جواز زواؿ الظالم 
ر المؤيد باهلل نظير ىذا فقاؿ: إذا انهـز البغاة لم يجز قتلهم، إال أف بموت أو إقبلع، وقد ذك

 يظن أنهم إف لم يُقتلوا عادوا إلى المبغي عليهم.
 ومنها :
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 قولو تعالى: }الَ تُػَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت{
 اختلف ما أريد بذلك؟

 فقيل: غفلت , من النسياف الذي ىو ضد الذكر.
نو لم ينس ولكن ىذا من معاريض الكبلـ التي ينتفي معها الكذب مع إرادة وعن أبي بن كعب أ

وأراد :إخوة الدين، }وإني  -يعني سارة -: ىذه أختي-عليو السبلـ-التعريض، كقوؿ إبراىيم 
 سقيم{ فيستثمر جواز المعاريض.

 -ومنها: ما يتعلق بقتل الغبلـ:
ساً زاكية؛ إما ألنها طاىرة عنده لم يعرؼ وذلك أنو يجوز العدالة بالظاىر؛ ألف موسى سماه نف

 منها معصية، وإما ألنها صغيرة لم تبلغ الحنث.
 في قتل ىذا الغبلـ؟ -عليو السبلـ-و في ىذا بحث وىو أف يقاؿ: ما المبيح للخضر 

 قلنا: في ىذا وجوه:
كقوؿ   األوؿ: أنو كاف بالغاً، ولكن سماه غبلماً لقرب عهده بو: وىذا مروي عن األصم، وىذا

 ( في الحجاج:1األخيليَّة )
 شفاىا من الداء العضاؿ الذي بها

 
 غبلـ إذا ىز القناة شفاىا

 
 وقوؿ صفواف لحساف:

 تلق ذباب السيف مني فإنني
 

 غبلـ إذا ىوحيت لست بشاعر
 



 وكاف أُبي يقرأ }وأما الغبلـ فكاف كافرًا وكانا أبواه مؤمنين{،، وىذا يحمل على أنو فسر بو.
 ف غبلماً يعمل بالفساد، وتأذى منو أبواه عن الضحاؾ.وقيل: كا

وقيل: كاف يقطع الطريق، وىذا يبيح القتل إذا كاف كافرًا، وإف كاف قاطعاً للطريق محارباً فكذا 
 أيضاً ذلك يبيح القتل ومع الصغر يكوف من باب المنكر يبيح القتل للدفع، فهذا وجو.

__________ 
ن الرحاؿ بن شداد بن كعب األخيلية من بني عامر بن صعصعة ( ػ ىي ليلى بنت عبداهلل ب1)

 سميت األخيلية لقوؿ جدىا أو لقولها
 نحن األخايل ما يزاؿ غبلمنا حتى يدب على العصى

 / ىػ80وقيل أبوىا األخيل بن ذي الرحالة بن شداد بن عبقادة بن عقيل توفيت في 
 اذا ىبط الحجاج ارضا مريضة تتبع اقصى دائها فشفاىا

 شفاىا من الداء العضاؿ الذي بها غبلـ اذا ىز القناة سقاىا
 سقاىا دماء المارقين وعلها اذا جمحت يوما وخيف اذاىا
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الوجو الثاني: أنو كاف صغيرًا، وىذا محكي عن ابن عباس وغيره، وإذا كاف كذلك فما المبيح 
 لقتلة؟

 قلنا: في ذلك وجوه:
 ا، وىو أف ذلك كالدفع عن الغير إذا فرض أنو قاطع طريق.األوؿ: يوافق القياس في شريعتن

 ( كاف على العصياف.1علم أنو إذا أدرؾ ) -عليو السبلـ-الثاني: أف الخضر 
وروي عن ابن عباس أف نجدة الحروري كتب إليو كيف جاز قتلو، وقد نهى النبي صلى اهلل عليو 

ن حاؿ الولداف ما علم عالم موسى فلك وآلو وسلم عن قتل الولداف؟ فكتب إليو: إف َعِلْمَت م
وىو اسم موضع قريب من  -بالمد والقصر-أف تقتل. ونجدة كاف خارجياً منسوب إلى حرورا

 الكوفة :ذكره ابن األثير.
الوجو الثالث: أف في قتلو لطفاً ألبويو، واللطف الذي يدفع عن الطغياف والكفر واجب ولهذا 

ا َأْف يُػْرِىَقُهَما{ قيل: ىو من قوؿ الخضر، وقيل: من قوؿ اهلل: بين الخضر الوجو بقولو: }َفَخِشينَ 
 عن األصم.

 أسألة كبلمية:
األوؿ: أف يقاؿ: كيف يحسن إنزاؿ المضرة بإنساف ليكوف لطفاً آلخر؟ جوابو أف اللطف تابع 



( ، وذلك تعويضو وإدخالو الجنة فحصل بقتلو أمراف اللطف 2لنفع من أنزلت بو المضرة )
 والعوض.

 الثاني: أف يقاؿ ىل يستوي في حصوؿ اللطف الموت والقتل؟
قاؿ الحاكم: ذلك يختلف، قد يكوف الموت لطفاً دوف القتل فيجب الموت وعكسو، فيجب 

 القتل ويستوياف فيخير.
 الثالث: أف يقاؿ ىل يحسن منا إف علمنا كما حسن من عالم موسى جوابو؟

__________ 
 ( ػ أي بلغ تمت .1)
 الجواب يستقيم على أصل أبي العباس من وجهين ( ػ بذا2)

 األوؿ :أف يحسن األلم لمجرد العوض فهو مقصود لؤللم عنده والعوض مانع .
الثاني : أف يقوؿ إف العوض يبلغ مبلغاً عظيماً وإنهدائم غير منقطع فيكوف مستحقو من أىل 

فو في الوجهين فيجوز اللطف الجنة إذ ال ال دار ....غير الجنة والنار عنده . وأبو ىاشم يخال
مقصود أف األلم والعوض مضمناً وتابع وال يقوؿ بدوامو فيجوز أف يوفر في غير الجنة واهلل 

 أعلم
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ما تقدـ عن ابن عباس في جوابو لنجدة أنو يحسن، لكن إنما يكوف العلم بخبر نبي ، وىذا إذا 
غير متعبدين لم يحسن منا، وإف أعلمنا نبي؛  قلنا: إنا متعبدوف بشرائع من تقدـ، وإف قلنا إنا

 ألف الشرائع تختلف.
 ومنها :جواز السؤاؿ للحاجة وقد يجب ذلك من قولو }استطعما أىلها{

 ومنها :جواز اإلجارة من قولو: لو شئت التخذت عليو أجرًا.
 قولو تعالى:

َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِو َصْبرًا، َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت }قَاَؿ َىَذا ِفَراُؽ بَػْيِني َوبَػْيِنَك َسأُنَػبُّْئَك بَِتْأِويِل 
، َوَأمَّا ِلَمَساِكيَن يَػْعَمُلوَف ِفي اْلَبْحِر فََأرَْدُت َأْف َأِعيبَػَها وََكاَف َورَاَءُىْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصباً 

ـُ َفَكاَف َأبَػَواُه ُمْؤِمنَػْيِن َفَخِشيَنا َأْف يُػْرِىَقُهَما ُطْغَياناً وَُكْفرًا، فََأَرْدنَاَأْف يُػْبِدَلُهَما رَبػُُّهَما َخْيراً ِمْنُو  اْلُغبَل
َما وََكاَف زََكاًة َوَأقْػَرَب رُْحماً، َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَف ِلُغبَلَمْيِن يَِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة وََكاَف َتْحَتُو َكنٌز َلهُ 

ُىَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُىَما{.1فََأرَاَد )َأبُوُىَما َصاِلحاً  ُلَغا َأُشدَّ  ( رَبَُّك َأْف يَػبػْ
 ثمرات ذلك :



منها : أخذ الشافعي من قولو فكانت لمساكين أف المسكين أحسن حاالً من الفقير، ومذىب 
َربٍَة{.  األئمة أف الفقير أحسن حاالً لقولو تعالى: }َأْو ِمْسِكيناً َذا َمتػْ

 قد لصق جلده بالتراب لشدة عرية. قيل : أراد
__________ 

( ػ سؤاؿ حسن : لم قاؿ في اآلية األولى: فأردت وفي الثانية :فأردنا وفي الثالثة : فأراد 1)
 ربك ؟

الجواب :أنو في األولى في الظاىر إفساد فأسنده إلى نفسو . وفي الثالثة العاـ مخص فأسنده 
حيث القتل العاـ من حيث التبديل فأسنده إلى نفسو وإلى  إلى اهلل تعالى وفي الثانية إفساد من

اهلل تعالى . وقيل : ألف القتل كاف منو وإزىاؽ الروح من اهلل تعالى تمت من الغرائب والعجائب 
. 

(1/300) 

 

وقالوا: في ىذه اآلية أف حصة كل واحد يسيرة أو أنهم ُأَجراء ، ولهذا قرئ في األحاد لمسَّاكين 
 .بتشديد السين

 وعن الكلبي: كانت لعشرة إخوة، خمسة زمنين وخمسة يعملوف في البحر.
 وقولو: وراءىم قيل أراد أمامهم، كقولو تعالى: }ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَُّم{

 وقيل: أراد خلفهم، لكنهم يمروف عليو بالرجوع، ولم يعلموا بو عن الزجاج.
َرَب رُْحمًا{ قيل: أ  راد أبر بوالديو.ومنها :في قولو تعالى: }َوَأقػْ

 وقيل: أوصل للرحم دؿ ذلك على حسن صلة الرحم.
 ُنْكَتة: قاؿ في التهذيب عن جعفر بن محمد رزؽ جارية فولدت الجارية سبعين نبيًا.

 وقيل: تزوجها نبياً من األنبياء فولد لو نبياً، فهدى اهلل على يديو أمة من األمم، عن الكلبي.
 َتْحَتُو َكنٌز َلُهَما{ قيل: كانت صحف علم مدفونة عن ابن عباس. ومنها:في قولو تعالى: }وََكافَ 

 وقيل: كاف لوحاً من ذىب مكتوباً فيو
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزف، عجبت لمن يؤمن بالرزؽ كيف يتعب، عجبت لمن يؤمن 
عرؼ الدنيا وتقلبها بالموت كيف يفرح، عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، عجبت لمن ي

بأىلها كيف يطمئن إليها، ال إلو اهلل محمد رسوؿ اهلل، عن ابن عباس والحسن وجعفر بن 
 محمد، وروي ذلك مرفوعاً.



وقيل: كاف مااًل، وىذا مروي عن قتادة، وأبي علي، وعكرمة، وأنكر األصم أف يكوف علماً، 
 و ذلك الصالح.وىذا يدؿ على جواز جمع الماؿ وتخليفو للورثة، كما فعل

وعن قتادة: أحل الكنز لمن قبلنا، وحـر علينا، وحرمت الغنيمة عليهم وأحلت لنا، وأراد بتحريم 
َىَب َواْلِفضََّة{ وقد فسر الكنز بعدـ التزكية،  الكنز علينا ما في قولو تعالى: }َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَف الذَّ

 وإف تقادمت األبوة.ويؤخذ من ذلك حسن الرعاية لحق الصالح في أوالده، 
 وعن جعفر بن محمد :كاف بين الغبلمين وبين األب الذي حفظا فيو يعني من أجلو سبعة آباء.
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:أنو قاؿ لبعض الخوارج  -عليهما السبلـ-وعن الحسين بن علي وقيل عن الحسن بن علي 
أبي وجدي خير منو، في كبلـ جرى بينهما بما حفظ اهلل الغبلمين؟ قاؿ: بصبلح أبيهما، قاؿ: ف

 فقاؿ: قد أنبانا اهلل أنكم قـو خصموف.
 .-عليو السبلـ-قاؿ الحاكم: ودلت على أنو يجب على العالم بياف المتشابو كما فعلو الخضر 

قاؿ لموسى عند أف فارقو: كن نفاعاً وال  -عليو السبلـ-نكتة أخرى: ذكر الحاكم أف الخضر 
اً، وانزع عن اللجاجة وال تمش في غير حاجة، وال تكن ضرارًا، وكن ىشاً وال تكن غضبان

تعجب من غير عجب، وال تعيرف أحداً بخطيئتو، وابك على خطيئتك يا موسى تعلم ما تعلمت 
لتعمل بو، ال لتحدث بو فيكوف عليك وبالو، ولغيرؾ نوره، واجعل التقوى لباسك، والذكر 

 والعلم كبلمك، وىذا داخلة في األحكاـ الشرعية.
لحاكم: ومن الناس من يقوؿ إف الخضر حي وىو فاسد؛ ألنو نبي وال نبي بعد نبينا صلى قاؿ ا

 اهلل عليو وآلو وسلم.
إف قيل: في الرواية أنو عزَّى أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في النبي عليو 

 السبلـ .
 قولو تعالى:

 ْم ُحْسنًا{}ِإمَّا َأْف تُػَعذَّْب َوِإمَّا َأْف تَػتَِّخَذ ِفيهِ 
 قيل: خير بين القتل واألسر، وسماه حسناً باإلضافة إلى القتل.
 وقيل: كاف في شريعتهم التخيير بين القتل والعفو عن الكفار.

 وقولو تعالى:
 }َأمَّا َمْن ظََلَم{

 قيل: أراد أصر على كفره، ولم يتب.



 قولو تعالى:
نَػُهْم َسدِّا{ }فَػَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرجاً َعَلى َأْف َتْجَعلَ  نَػَنا َوبَػيػْ  بَػيػْ

قد استدؿ بهذا على أنو يجوز أخذ األجرة على الواجب، واالستدالؿ بهذا على الجواز مردود؛ 
ألف ذي القرنين أنكر عليهم بقولو: ما مكني ربي فيو خير، وقد قاؿ الحاكم في ذلك داللة 

هي عن المنكر، وتدؿ اآلية على أف األجرة ال تؤخذ على ما جرى مجرى األمر بالمعروؼ والن
 على أف اإلماـ يستعين بغيره على دفع المنكر.

 قولو تعالى:
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نْػَيا َوُىْم َيْحَسُبوَف  َأنػَُّهْم }ُقْل َىْل نُػَنبُّْئُكْم بِاأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت رَبِّْهْم{.ُيْحِسُنوَف ُصْنعاً، ُأولَِئَك 

 وثمرة ذلك :
وجوب التشدد في طلب الحق؛ لئبل يبطل سعيو بالتقصير في النظر والطلب، وأنو مع التقصير 

 يكوف عاصياً، ولو ظن أنو على الحق.
ا وفي ىذا داللة على أنو ال يجوز التقليد في المسائل اإللهية، وجوز العنبري التقليد فيها، وكذ

 مقلد المحق ناج. -عليو السبلـ-ذكر أبو مضر.وعن القاسم 
 قولو تعالى:

ْعَمْل َعَمبلً َصاِلحاً َوالَ ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبِّْو َأَحدًا{.  }َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبِّْو فَػْليػَ
وسلم  قاؿ في الكشاؼ: قيل: نزلت في جندب بن زىير، قاؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو

 إني أعمل العمل هلل فإذا اطلع عليو سرني، فقاؿ: ))إف اهلل ال يقبل ما شورؾ فيو((.
 وروي أنو قاؿ: ))لك أجراف أجر السر وأجر العبلنية(( وذلك إذا قصد أف يُػْقَتَدى بو.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اتقوا الشرؾ األصغر(( قالوا: وما الشرؾ األصغر؟ قاؿ: 
 ((.))الرياء
 نكتة:

ُلُكْم{   قاؿ جار اهلل وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قرئ عند مضجعو:}ِإنََّما َأنَا َبَشٌر ِمثػْ
، وإف   كانت لو في مضجعو نوراً يتؤلأل إلى مكة حشو ذلك النور مبلئكة يصلوف عليو حتى يقـو

و ذلك النور مبلئكة كاف مضجعو بمكة كانت لو نوراً يتؤلأل من مضجعو إلى البيت المعمور حش
 يصلوف عليو حتى يستيقظ((.



 تم ما نقل من سورة الكهف.
 

 -عليها السبلـ-سورة مريم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
 }ِإْذ نَاَدى رَبَُّو ِنَداًء َخِفيِّا{
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ء، فيكوف خفيفاً؛ ألنو أبلغ في التضرع، وأبعد في الريا -عليو السبلـ-قيل: كاف دعاء زكريا 
: ))خير -عليو السبلـ-أقرب إلى اإلجابة، وىذا مروي عن ابن جريج، وفي الحديث عنو 

الذكر الخفي(( فيدؿ ىذا على أف األفضل دعا السر، فإف أمن على نفسو من الرياء، وقصد 
 التعليم كاف الجهر أفضل، كما قيل في دعاء النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

لئبل يبلـ على طلب الولد في إباف الكبر والشيخوخة، وىذا يدؿ أنو ينبغي  وقيل: إنما دعا خفية
، وعليو الحديث عنو  : ))دع ما عند الناس -عليو السبلـ-تجنب ما يكوف سبباً في اللـو

 إنكاره، وإف كاف عندؾ اعتذاره((.
 وقيل: أخفاه خوفاً من مواليو الذين خافهم.
 ء في صفة الشيخ صوتو خفات، وسمعو تارات.وقيل: خفت صورتو لضعفو وىرمو، كما جا

واختلف في سن زكريا الذي دعا فيو، فقيل: ستوف، وقيل: خمس وستوف، وقيل: سبعوف، 
 وقيل: خمس وسبعوف، وقيل: خمس وثمانوف.

 قولو تعالى:
َعَل الرَّْأُس َشْيباً َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربّْ   َشِقيِّا{ }ِإنّْي َوَىَن اْلَعْظُم ِمنّْي َواْشتػَ

إنما ذكر وىن العظم والشيب تضرعاً وتذلبلً بضعف حالو، وإنما قاؿ: ولم أكن بدعائك رب 
شقيا، أي قد عودتني اإلجابة، وأنك ال تخيبني، وذلك توسل منو إلى اهلل تعالى بما سلف لو من 

يدعوا  اإلجابة، فهذه أمور من آداب الدعاء أف يكوف خفية، وأف يكوف بالتضرع والتذلل، وأف
 اهلل تعالى متوسبلً إليو بما عوده من النعم.

ويروى أف معن بن زائدة سألو محتاجاً وقاؿ: أنا الذي أحسنت إليَّ وقت كذا، فقاؿ: مرحباً بمن 
 توسل إلينا بنا، وقضى حاجتو.

 قولو تعالى:



 }فَػَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِيِّا، يَرِثُِني{
نما يستحب تمنية ألمر ديني؛ ألف زكريا خاؼ من مواليو دلت على جواز تمني الولد، ولكن إ

 وىم كبللتو.
 وقيل: عصبتو. وقيل: بنو عمو. خاؼ منهم على الدين أف يغيروه وأف يبدلوه.
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وكانوا أشرار بني إسرائيل، وأراد ميراث العلم؛ ألف األنبياء ال تورث، لقولو صلى اهلل عليو وآلو 
بياء ال نورث ما تركناه صدقة(( وقد ورد استعماؿ اإلرث في العلم، وسلم: ))نحن معاشر األن

َنا ِمْن ِعَباِدنَا{.  قاؿ تعالى: }ُثمَّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيػْ
في  -رضي اهلل عنو-وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))العلماء ورثة األنبياء(( وقوؿ أبي بكر 

 (1لما قالت لو: أأنت ورثت رسوؿ أـ أىلو؟ فقاؿ: بل أىلو ) -ـعليها السبل-جوابو لفاطمة 
 قولو تعالى:

 }يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نُػَبشُّْرَؾ ِبُغبلَـٍ اْسُمُو َيْحَيى{
دلت على حسن التبشير بما يسر، وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف من 

دلت على أف المرسل ىو المبشر، فلو موجبات المغفرة إدخاؿ السرور على أخيك المسلم(( و 
قاؿ رجل: من يبشرني بكذا من عبيدي فهو حر، فأرسل إليو عبده بالبشارة عتق، والرسوؿ أيضاً 

 يسمى مبشرًا، قاؿ تعالى: }ُرُسبلً ُمَبشّْرِيَن{ فلو أرسل عبداً آخر بالبشارة لـز أف يعتقا معًا.
 قولو تعالى:

 ُحوا ُبْكَرًة َوَعِشيِّا{}فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْف َسبّْ 
قيل: أراد باإليحاء اإلشارة، وقيل: الكتابة؛ وىذا يدؿ على أف اإلشارة والكتابة ليستا من 

 الكبلـ، فلو حلف ال تكلم فأشار أو كتب لم يحنث.
وعن الشافعي : يحنث باإلشارة، وجعلها من الكبلـ، لقولو تعالى في سورة آؿ عمراف: }آيَػُتَك 

 َم النَّاَس َثبلَثََة َأيَّاـٍ ِإالَّ َرْمزًا{ واالستثناء حقيقة يكوف من الجنس.َأالَّ ُتَكلّْ 
 قولو تعالى:

َناُه اْلُحْكَم َصِبيِّا{  }َوآتَػيػْ
قيل: أراد النبوة، وأف اهلل تعالى أكمل لو العقل وىو صبي، وىذا خاص فيو؛ ألف البلوغ شرط 

 في الواليات.
 والفقو في الدين.وقيل: أراد بالحكم الفهم للتوراة 



 وروي أنو دعاه الصبياف للعب، قاؿ: ما للعب خلقنا.
 ومن ذلك قولو:

 واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت
 

 إلى حماـ سراع وارد الثمدِ 
 

 قالت أال ليتما ىذا الحماـ لنا
__________ 

 ( ػ بياض في األصل .1)

(1/305) 

 

 إالحمامتنا أو نصفو فقد
 

امرأة يضرب بها المثل في حدة البصر، وكانت تبصر من مسيرة ثبلثة أراد زرقاء اليمامة وىي 
أياـ، فنظرت إلى حماـ بين جبلين تطير من بعد تسرع إلى الثمد، وىو الماء القليل، فلما 

 وردت الماء فإذا ىو ست وستوف.
 قولو تعالى:

 يِّا{}فَػُقوِلي ِإنّْي َنَذْرُت للرحمن َصْوماً فَػَلْن ُأَكلَّْم اْليَػْوـَ ِإنسِ 
، فقيل: السكوت عن الكبلـ، وقيل: الصـو الشرعي، لكنهم كانوا ال  اختلف ما أريد بالصـو

 يتكلموف وىم صياـ، وىذا كاف في شريعتهم.
أما في شرعنا :فقد نسخ؛ ألنو نهى صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن صـو الصمت، وفي 

 النذر بالصـو الشرعي. الحديث: ))ال صمات في اإلسبلـ(( فتكوف اآلية دالة على صحة
وأما النذر بالسكوت :فمنسوخ أي وجوبو، فلو نذر بو فقد يكوف محظوراً إذا وجب الكبلـ كرد 

السبلـ، وواجباً إذا كاف الكبلـ محظوراً فيلـز الوفاء بو، وقد يكوف مباحاً فيبطل نذره عند أبي 
 العباس , وأبي طالب ، وعند المؤيد باهلل إذا لم يف بو كفر.

 نما أمرت بالسكوت ألمرين:وإ
 األوؿ: أف عيسى صلى اهلل عليو يكفيها الكبلـ بما تبرأ بو ساحتها.

 والثاني: كراىة مجادلة السفهاء.



قاؿ جار اهلل: وفيو داللة أف السكوت عن السفهاء واجب، ومن أذؿ الناس سفيو لم يجد 
 مسافهاً.

ؿ: ولو قلت أنت عشراً لما وقاؿ رجل لبعض السلف: لو قلت واحدة لسمعت عشرًا، فقا
 سمعت واحدة.

قاؿ جار اهلل: ما قرع السفيو بمثل اإلعراض، وال أطلق عنانة بمثل العراض، وىذا يصدقو قولو 
 تعالى: }َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِليَن{

 شعرًا:
 رجعت على السفيو بفضل حلمي

 
 كأف الحلم صار لو لجاما

 
 فظن بي السفاه فلم يجدني

 
 لو سبلما أسافهو وقلت

 
 فقاـ يجر رجليو ذليبلً 

 
 وقد كسب الآلمة والمبلما

 
 وفضل الحلم أبلغ في سفيوٍ 

 
 وأحرى أف يناؿ بو انتقاما

 
 قولو تعالى:

 }فََأَشاَرْت ِإلَْيِو{
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ىذا دليل أف اإلشارة ليست بكبلـ فبل يحنث بها من حلف من الكبلـ وىذا ظاىر؛ ألنها غير 
 بلـ.داخلة في حقيقة الك

 قولو تعالى:
 }َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا{

 قاؿ الحاكم: دؿ ذلك على حسن التواضع.
 قولو تعالى:

ـٌ َعَلْيَك َسَأْستَػْغِفُر َلَك رَبّْي{  }قَاَؿ َسبَل
 قيل: سبلـ متاركة ومباعدة عن أبي علي، وأبي مسلم.

 جائز للكافر. وقيل: أماف لك مني، وقيل: أراد سبلمة الدنيا، والدعاء بمثل ىذا
وقيل: معناه سلمت مني، وقولو تعالى: }َسَأْستَػْغِفُر َلَك رَبّْي{ قيل: وعده باالستغفار على 

 مقتضى العقل حتى منعو الشرع.
 وقيل: أراد باالستغفار أف ال يعذبو في الدنيا.

دـ تحلم ومبلطفة، وع -عليو السبلـ-وقيل: استغفارًا مشروطاً بالتوبة، وفي جواب إبراىيم 
 مجازاة لقوؿ أبيو ألرجمنك.

 قولو تعالى:
 }َوَأْعَتزُِلُكْم{

 دؿ :على وحوب الهجرة، وعدـ مواالة الكافر وموادتو.
 قولو تعالى:

 }َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد{
 دلت :على أف الوفاء بالوعد لو محل.
د صديقاً لو أف ينتظره في مكاف فانتظره سنة، وناىيك أنو قيل: خص إسماعيل بذلك؛ ألنو وع

 وعد من نفسو الصبر على الذبح فوفى بو حيث قاؿ: }َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء اللَُّو ِمَن الصَّاِبرِيَن{.
 قولو تعالى:

ف َخرُّوا ُسجَّداً َوُبِكيِّا{ َِ َلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحَم  }ِإَذا تُػتػْ
 ق، إما إلى النبيين ومن بعدىم، وإما إلى قولو: }َوِممَّْن َىَديْػَنا{ىذا راجع إلى من سب

وقد استدؿ من أوجب سجود التبلوة بهذه اآلية؛ ألنو ال سجود في القرآف إال سجود التبلوة، 
واهلل تعالى إنما بين صفتهم بالسجود لُيقتدى بهم، وىذا قوؿ أبي حنيفة، وصاحبيو :إنو يجب 

 لكن إنما يجب في مواضع محصورة. على القارئ والمستمع،
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ومذىب أكثر األئمة, والشافعي :أنو غير واجب، ويحملوف ىذا على االستحباب، واحتجوا أنو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم لم يسجد عند أف قرأ عليو زيد بن ثابت النجم، وقد روي أنو سجد، 

أيضاً بما روي أف عمر بن الخطاب قرأ  فلما فعلو مرة وتركو مرة دؿ أنو ليس بواجب، واحتجوا
السجدة يـو الجمعة وىو على المنبر فنزؿ وسجد وسجدوا معو، ثم قرأىا في الجمعة األخرى 

فتهيؤا للسجود فقاؿ عمر: على رسلكم إف اهلل لم يكتبها علينا إال أف نشاء، وكاف ذلك 
انت واجبة لم يفعلها من قعود بحضرة المهاجرين واألنصار، ولم ينكر عليو، واحتجوا بأنها لو ك

على الراحلة في السفر، وبأنها لو كانت واجبة لبطلت الصبلة بتركها، احتج الموجبوف بقولو 
تعالى في سورة االنشقاؽ: }َوِإَذا قُِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُف الَ َيْسُجُدوَف{ فذمهم على السجود، أجبنا 

 بأف ذلك في الكفار، أو أراد الخضوع.
 قاؿ تعالى: }ِإنََّما يُػْؤِمُن بِآيَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا ِبَها َخرُّوا ُسجَّدًا{ قالوا:

أجبنا: بأنو أراد سجود الصبلة أو الخضوع، أو االستحباب؛ ألف ذلك ال يكوف شرطاً في 
 اإليماف إجماعاً.

 عليو وآلو أما استثمار استحباب الخشوع والبكاء فذلك ظاىر، وفي الحديث عنو صلى اهلل
 وسلم: ))اتلوا القرآف وابكوا، فإف لم تبكوا فتباكوا((.

: قرأت القرآف على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في -رضي اهلل عنو-وعن صالح المري
 المناـ فقاؿ: ))يا صالح ىذه القراءة فأين البكاء((.

جود حتى تبكوا، وإف لم تبك وعن ابن عباس: إذا قرأتم سجدة سبحاف اهلل فبل تعجلوا في الس
 عين أحدكم فليبك قلبو.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف القرآف نزؿ بحزف، فإف قرأتموه فتحازنوا(( ىكذا في 
الكشاؼ قاؿ فيو: وقالوا يدعو في سجود التبلوة بما يليق بآيتها، فإذا قرأ آية تنزيل السجدة 

لمسبحين بحمدؾ، وأعوذ بك أف أكوف من قاؿ: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك، ا
 المستكبرين عن أمرؾ.
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 وإف قرأ سجدة سبحاف اهلل قاؿ: اللهم اجعلني من الباكين إليك، الخاشعين لك.
وإف قرأ ىذه اآلية قاؿ: اللهم اجعلني من عبادؾ المنعم عليهم المهتدين، الساجدين لك، 

 الباكين عند تبلوة آياتك.



 فيها بما يسبح في سجود الصبلة.والمذىب يسبح 
 قولو تعالى:

 }َوِإْف ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَىا{
 استحسنَّا ذكر ما قيل في ذلك بياناً لما اشتبو.

وقد اختلف علماء التفسير في المراد فقيل: ىذا يختص بالمشركين فيكوف المعنى بيناً :وىذا 
 مروي عن عكرمة, واألصم، والقاضي.

 مَّ نُػَنجّْي الَِّذيَن اتػََّقْوا{وقولو تعالى: }ثُ 
 ابتداء وليس بعطف، أي ننجيهم من الدخوؿ، نظيره: }ُثمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{

 وقيل: ىو عاـ، ثم اختلفوا على أقواؿ:
فقيل: أراد بالورود الدخوؿ، ولهذا قاؿ تعالى: }ُثمَّ نُػَنجّْي الَِّذيَن اتػََّقْوا{ لكن يردىا المؤمن 

 فيعبر بها، وتنهار بغيرىم. جامدة
 ( وىي الجليدة التي تعلوا المرؽ.1وعن ابن عباس: يردونها كأنها إىالة وروي ُدَواية )

: ))إذا دخل -عليو السبلـ-وروي أف جابراً سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ 
يقاؿ لهم قد وردتموىا أىل الجنة الجنة قاؿ بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أف نرد النار، ف

 وىي جامدة((.
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها، فتكوف على المؤمنين بردًا 

 وسبلماً كما كانت على إبراىيم((.
َعُدوَف{ فالمراد من عذابها. َها ُمبػْ  وأما قولو تعالى: }ُأْولَِئَك َعنػْ

 ورود :الجواز على الصراط.قاؿ ابن مسعود، والحسن، وقتادة: ال
 وعن ابن عباس: قد يرد الشيُء الشيَء وإف لم يدخلو، كقولو تعالى: }َوَلمَّا َورََد َماَء َمْدَيَن{.
وعن مجاىد: ورود المؤمن النار ىو مس الحما جسده في الدنيا لقولو صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم: ))الحمى من فيح جهنم((.
 مى حظ كل مؤمن من النار((.: ))الح-عليو السبلـ-وقاؿ 

__________ 
( ػ دواية كثمامة وبكسر : وىي ما تعلو اؿ... واللبن إذا ضربتها الريح تمت قاموس فصل 1)

 الداؿ المهملة .
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وقيل: الورود للقرب منها، نحو:}َوَلمَّا َورََد َماَء َمْدَيَن{. وقولهم: وردت القافلة البلد، وإف لم 
 تدخل.
 عالى:قولو ت

 ْبدًا{}َوَما يَػْنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأْف يَػتَِّخَذ َوَلدًا، ِإْف ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحَمِن عَ 
 استدؿ بهذا على أف النبوة والملك ال يجتمعاف، وىذا قوؿ أكثر العلماء.

ابنو لم يعتق، وأما سائر ذوي األرحاـ وعن داود: اجتماع النبوة والملك، وأف من ملك أباه أو 
المحاـر فمذىب األئمة وأبي حنيفة ,وأصحابو , والثوري ,واألوزاعي، وابن حي, وىو مروي عن 

عمر, وعبداهلل: أنهم يعتقوف، وأخذوا ذلك من قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من ملك ذا 
 رحم محـر فهو حر((.

 والفروع. وقاؿ الشافعي : ال يعتق إال األصوؿ
 قولو تعالى:

 }فَِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك{
 ثمرة ذلك:

الداللة على أف القرآف الكريم عربي، فبل تصح في الصبلة قراءتو بالعجمية أحسن العربية أـ ال، 
وىذا مذىب األئمة، والشافعي؛ وتحرير الداللة أف الصبلة ال تصح إال بقرآف لقولو تعالى في 

َر ِمْنُو{ وقولو صلى سورة المزمل: َر ِمَن اْلُقْرآِف{ وقولو تعالى:}فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسَّ }فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسَّ
 اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال صبلة إال بفاتحة الكتاب وقرآف معها((

وإذا ثبت ذلك فما يقرأه بالفارسية ليس بقرآف لهذه اآلية، ولقولو تعالى في سورة الشعراء: 
ٍف َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن{ وقولو تعالى في سورة يوسف: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه قُػْرآناً َعَربِيِّا{ وقولو تعالى في }بِِلَسا

َنا  سورة حم السجد: }ِكَتاٌب ُفصَّْلْت آيَاتُُو قُػْرآناً َعَربِيِّا{ وقولو تعالى في سورة الشورى: }َأْوَحيػْ
 ِإلَْيَك قُػْرآناً َعَربِيِّا{.

 تصح قراءتو بالفارسية أحسن العربية أـ ال. وعند أبي حنيفة:
 وعند صاحبيو ,والمنصور باهلل: يجوز بالفارسية إف لم يحسن العربية.
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وشبهة أبي حنيفة: قولو تعالى في سورة األنعاـ: }َوأُوِحَي ِإَليَّ َىَذا اْلُقْرآُف أِلُنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَػَلَغ{ 
 والعجمي ال يكوف منذرًا بلغة العربي. قاؿ: أراد من بلغو القرآف،

 قلنا: روي عن ابن عباس أف المراد ومن بلغو فأنا نذيره، ال أف المراد أف اإلنذار يكوف بالقرآف.



 
 سورة طو

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 {.}طو، َما َأنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف لَِتْشَقى، ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشى
( 1النزوؿ: قاؿ في الكشاؼ: روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى بالليل حتى اسمغدت )

 فقاؿ لو جبريل: ابق على نفسك فإف لها عليك حق. -أي ورمتا-قدماه
وعن المغيرة بن شعبة كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي حتى ورمت قدماه، فقيل: 

 كوف عبداً شكورا((.أليس قد غفر لك؟ فقاؿ: ))أفبل أ
وقيل: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأصحابو كانوا يربطوف الحباؿ في صدروىم 

 بالليل في الصبلة حتى نسخ ذلك بالفرض، وأنزؿ اهلل ىذه اآلية عن مجاىد.
وقيل: كاف يصلي ويقف على إحدى رجليو فنزلت، وقيل: لما قاؿ أبو جهل وغيره عند] ما[ 

 عبادتو ىو شقي نزلت. رأوا شدة
 وفي معنى طو وجوه:

 قيل: اسم للسورة، وقيل: بياف أف القرآف مركب من ىذه الحروؼ، وقد عجزوا أف يأتوا بمثلو.
 وقيل: اكتفى بالحرؼ عن الكلمة، وأف الطاء بمعنى الطاىر، والهاء بمعنى الهادي.

 قيل يا رجل. (2، وقيل: إنها في لغة عك ) -أي ِط األرض -وقيل: إف ذلك أمر 
قيل: والمراد القسم، فيكوف جواب ما أنزلنا عليك القرآف، وإذا جعل اسماً للسورة كاف قولو ما 

 أنزلنا عليك كبلماً مبتدأ.
__________ 

 220ص:  3( ػ لساف العرب ج: 1)
المسمغد الشديد القبض حتى تنتفخ األنامل المسمغد الواـر بالغين معجمة يقاؿ اسمغدت 

تورمت اسمغد الرجل أي امتؤل غضبا وفي الحديث أنو صلى حتى اسمغدت رجبله  أناملو إذا
 أي تورمتا وانتفختا تمت .

 ( ػ اسم قبيلة تمت .2)
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 ثمرة ذلك على قوؿ من قاؿ: أراد شقاء الدنيا بمعنى بعدىا، وأنو يحزف على عدـ قبولهم
ىذا نظير قولو تعالى في سورة : أنو ال يلـز اإلنساف الغم لعدـ إيماف غيره، ويكوف 

 الكهف:}فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك َعَلى آثَاِرِىْم{
 : ففي ذلك نسخ لوجوب التهجد.-أي لتتعب بطوؿ قياـ الليل  -وإف أريد لتشقى

 وإف أريد لتتعب من القياـ على إحدى رجليك: ففي ذلك نهي عن القياـ على أحدىما.
فيكوف معناه : لتشقى بو في اآلخرة، بل لتسعد إذا بلغتو، وقيل: أراد بالشقاء في اآلخرة 

 وعليك بما فيو.
 وذكر أبو مسلم وجهين:

األوؿ: ال يؤاخذ بفعل و ال يبلـ، فإذا بلغت فما عليك تبعة من فعلهم ونحو ذلك: }َما 
 َأْرَسْلَناَؾ َعَلْيِهْم وَِكيبًل{.

 والثاني: ما عليك أف تحزف عليهم.
لى وجوه التفكر لقولو:}ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشى{ وخص من يخشى ألنهم قاؿ الحاكم: ويدؿ ع

 المنتفعوف بذلك، وإالَّ فهو تذكرة للجميع
 قولو تعالى :

 }َوِإْف َتْجَهْر بِاْلَقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعَلُم السّْرَّ َوَأْخَفى{
 َقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعَلُم السّْرَّ َوَأْخَفى{المعنى وإف تجهر أو ال تجهر فاكتفى بقولو }َوِإْف َتْجَهْر بِالْ 

 لداللة الكبلـ عليو بسم اهلل الرحمن الرحيم .
قاؿ جار اهلل: و ىو يحتمل أف يكوف نهياً عن الجهر، ويكوف كقولو تعالى:}َواذُْكْر رَبََّك ِفي 

عن جهرؾ؛ ألنو يعلم السر،  نَػْفِسَك َتَضرُّعاً َوِخيَفًة َوُدوَف اْلَجْهِر{ والمعنى: إف اهلل تعالى غني
 وإما أف يكوف تعليماً للعباد أف الجهر ليس إلسماع اهلل تعالى، و إنما ىو لغرض آخر.

و عن ابن عباس, والحسن: السر :ما حدَّث بو غيره في خفية، والذي ىو أخفى :ما أضمره في 
 نفسو، ولم يحدّْث بو غيره.

 يد أف يحدث بو نفسو في المستقبل.وقيل: السر: ما يحدث بو نفسو، و أخفى :ما ير 
 وقيل: السر :العمل الذي سره وأخفى :الوسوسة: عن مجاىد.

 وقيل: السر إسرار الخلق، وأخفى سره الذي ال يعلمو أحد.
 قولو تعالى:

(1/312) 

 



 }فَاْخَلْع نَػْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِدي اْلُمَقدَِّس ُطًوى{
 إنما أمر بخلع نعليو لوجوه:

 ما أفاده الظاىر أف ذلك لحرمو المكاف، فجعل ذلك علة للخلع.األوؿ: 
قاؿ جار اهلل: روي أنو خلعهما وألقاىما من وراء الوادي؛فيكوف ذلك احتراماً للبقعة, وتعظيماً 

 لها، وتشريفاً لقدسها.
وقيل: أمر بخلع نعليو ؛ليباشر بقدميو األرض؛ فتصيبو بركة الوادي: عن الحسن، وابن جريج، 

 ىد، وسعيد بن جبير.ومجا
 وقيل: أمر بخلع نعليو؛ ألف الُحفوة تواضع هلل عز وجل؛ ومن ثم طاؼ السلف بالكعبة حافين.

قاؿ جار اهلل: ومنهم من استعظم دخوؿ المسجد بنعليو وكاف إذا ندر منو الدخوؿ منتعبًل 
 تصدؽ.

زاً في شرعهم وقيل: كانا من جلد حمار ميت :عن كعب ,وعكرمة، ويحتمل أف يكوف ىذا جائ
قبل ذلك، ويحتمل أف يكونا مدبوغين، ويحتمل أف يكوف لبسهما لضرورة: ذكر االحتماالت 

 الحاكم.
يلبسهما اتقاء من األنجاس، وخوفاً من الحرشاف،  -عليو السبلـ-وعن أبي مسلم: كاف موسى 

 فُأعلم باألمن والطهارة.
 بالخلع ليقف. وقيل: أمر بالخلع؛ ألف من بلغ المقصد خلع نعليو فأمر

وىاىنا بحث :وىو أف يقاؿ: ما تعبدنا في مثل ىذا ىل يستحب خلع النعل؛ ألف ذلك من 
كاف يمشي حافياً إذا عاد مريضاً أو شيع   -عليو السبلـ-التواضع، ولهذا قد روي أف علياً 

 جنازة، وفي الجمعة والعيدين، أو ال يستحب ذلك؛ ألنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى تارة
: ))صلوا في نعالكم وخالفوا -عليو السبلـ-حافياً وتارة منتعبًل، رواه في سنن أبي داود، وقاؿ 

 اليهود((.
وفي السنن عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))خالفوا اليهود فإنهم ال يصلوف في نعالهم وال 

يقاؿ:  أخفافهم(( فقد قاؿ في االنتصار: يستحب أف يصلى في النعل لهذا الحديث، كذلك
ىل يستحب التواضع لئلماـ والعالم بالمشي بين يديو حافياً أو ال؟ ىذا يحتاج إلى تحقيق 

كاف يمنع الناس من تقبيل قدميو لئبل   -عليو السبلـ-وبحث، وقد روى أبو جعفر أف الناصر 
 يتشبو بالظلمة.

 قولو تعالى:
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 }َوَأِقِم الصَّبَلَة ِلذِْكِري{
 ني فيها بما يشرع فيها من الذكر.قيل: معناه لتذكر 

 وقيل: لتذكرني دوف غيري فبل تقصد أمراً آخر فتكوف مرائياً.
وقيل: معناه لوقت ذكري لقولو تعالى في سورة النساء: }ِإفَّ الصَّبَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا 

 َمْوُقوتاً{.
لي بذكرىا، أو بحذؼ المضاؼ أي لذكر وقيل: معناه إذا نسيت الصبلة ثم ذكرتها فأنت ذاكر 

: ))من ناـ عن صبلة أو نسيها فوقتها حين -عليو السبلـ-صلواتي، وعليو الحديث عنو 
 يذكرىا((

 فصار ثمرة ذلك :
لزـو الذكر في الصبلة؛ لكن الداللة مجملة، وتحريم اإلشراؾ في الصبلة ولزومها إذا نسيها ثم 

 ر.ذكرىا، ىذا على حسب التفسير المذكو 
 قولو تعالى:

 }لُِتْجَزى ُكلُّ نَػْفٍس ِبَما َتْسَعى{
دؿ ذلك على أف أحداً ال يؤاخذ بذنب غيره، وال يثاب بفعل غيره، وعليو قولو تعالى في سورة 

نَساِف ِإالَّ َما َسَعى{  النجم: }َوَأْف لَْيَس ِلئْلِ
 ف:وما ورد في الحديث: ))إف الميت ليعذب ببكاء أىلو عليو(( فيو تأويبل

األوؿ: أف المراد إذا أوصى أف يبكى عليو كما كانت الجاىلية تفعل، ولهذا فإف عبد المطلب 
 قاؿ لبناتو: أبكينني فأنا أسمع،

 وقاؿ طرفة بن العبد:
 إذا مت فاتبعيني بما أنا أىلو

 
 وشقي عليَّ الجيب يا أـ معبدي

 
قولوف إنو كاف يفعل في حاؿ الحياة والتأويل الثاني: أف المراد ببكاء أىلو عليو، أي لما كانوا ي

من الظلم والقتل، ويدؿ على ذلك أنو ال يلحق اإلنساف فعل غيره، فبل يثاب بما فعلو غيره من 
نَساِف ِإالَّ َما َسَعى{.  غير وصية، وسيأتي زيادة إف شاء اهلل تعالى عند قولو تعالى: }َوَأْف لَْيَس ِلئْلِ

لحديث أنو يلحق، ولهذا قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم في أما التبرع بدين اآلدمي: فقد ورد ا
أنو قد قضاه قاؿ:  -عليو السبلـ-خبر أبي قتادة لما ضمن بدين على ميت، وأخبر الرسوؿ 

 ))اآلف بردت عليو مضجعو((. وروي جلدتو.
 قولو تعالى:
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ْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني، يَػْفَقُهوا قَػْوِلي، َواْجَعْل }قَاَؿ َربّْ اْشَرْح ِلي َصْدِري، َوَيسّْْر ِلي َأْمِري، َواْحلُ 
 ِلي َوزِيرًا ِمْن َأْىِلي، َىارُوَف َأِخي{.

 ثمرة ىذه الجملة:
 أف كل مأمور بأمر يحسن منو أف يسأؿ ما يستعين بو على أدائو.

 وىذه أمور تُعين على األمور المتعلقة باألنبياء، واألئمة والقضاة والوالة:
شرح الصدر، وىو يتضمن أالَّ تشغلو الصحة والغم فيشغل ذلك قلبو، ويمنعو عن أداء أولها: 

 ما أمر بو. والشجاعة: فبل يكوف جباناً فيكوف جبنو مانعاً لو من إنفاذ األمور.
ثانيها: تيسير األمر فبل يكوف ما دخل فيو شاقاً عليو، وفي حديث أبي ذر أنو لما طلب اإلمارة 

ليو وآلو وسلم: ))إنك ضعيف وإنها أمانة(( فينبغي أف ال يكوف صاحب قاؿ لو صلى اهلل ع
 الوالية كثير العلل؛ ألف ذلك يمنع من المقصود.

الثالث: حل القعدة من لسانو؛ ألنو كاف في لسانو عقدة، والبياف يتعلق باللساف، وألنو يتعلق بو 
 التنفير.

 قيل: كانت العقدة خلقة فحلها اهلل تعالى معجزة لو.
وقيل: كانت بسبب الجمرة التي وضعها على لسانو، وذلك ألنو أخذ بلحية فرعوف فنتفها فهم 

بقتلو، فقالت آسية: إنو صبي ال يعقل، وعبلمتو أف تقرب من التمرة والجمرة فيأخذ الجمرة 
 فقربا منو فأخذ الجمرة: عن سعيد بن جبير، ومجاىد، والسدي.

ه من التمرة إلى الجمرة، واختلف ىل بقي شيء من حوؿ يد -عليو السبلـ-وقيل: إف جبريل 
 العقدة؟ فعن الحسن :حلت لقولو تعالى:}َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك يَاُموَسى{ وصححو الحاكم.

وقيل: بقي بعضها عن أبي يعلي لقولو تعالى:}َوالَ َيَكاُد يُِبيُن{ وقولو تعالى:}َوَأِخي َىارُوُف ُىَو 
 َأْفَصُح ِمنّْي ِلَسانًا{.
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قاؿ جار اهلل: وفي تنكير العقدة أنو طلب حل بعضها، وكاف في لساف الحسين بن علي رتة 
أخ للنبي  -عليو السبلـ-فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ورثها من عمو موسى(( ألف موسى 

ذي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في النبوة واإليماف، وفي ذلك داللة على أف النقص في اللساف ال
 ال يمنع من البياف والتفهيم ال يبطل اإلمامة والقضاء.



وروي أف يده حرقت وأف فرعوف اجتهد في عبلجها فلم يبرئ فلما دعاه قاؿ: إلى أي رب 
 دعوتني؟

 قاؿ: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنها.
حرمة وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده لئبل يدخلها مع فرعوف في قصعة واحدة، فتنعقد بينهما 

 المؤاكلة.
الوزير؛ ألنو يستعين بو، ومن ىذا يؤخذ استحباب  -عليو السبلـ-والرابع :مما سأؿ موسى 

 ذلك لمن ولي أمرًا.
والخامس: أف طلبو لهاروف لما اختص بو من صفات اإليماف، فيكوف من ثمرات ذلك أف يكوف 

 الوزير مؤمناً.
 قاؿ الحاكم: ألف في صحبة المؤمن لطفاً.

 لى:قولو تعا
ُر َأْو َيْخَشى{  }فَػُقوالَ َلُو قَػْوالً لَيػًّْنا َلَعلَُّو يَػَتذَكَّ

 قيل: القوؿ اللين نحو قولو تعالى: }َىْل َلَك ِإَلى َأْف تَػزَكَّى، َوَأْىِدَيَك ِإَلى رَبَّْك فَػَتْخَشى{.
لمطعم وقيل: وعداه شباباً ال ىـر بعده، وملكاً ال ينزع منو إال بالموت، وأف تبقى لو لذة ا

 والمشرب والمنكح إلى حين موتو.
 وروي أنو لما سمع ذلك أراد أف يؤمن فمنعو ىاماف.

وقيل: كنياه وىو من ذوي الكنى الثبلث، أبو العباس ,وأبو الوليد ,وأبو مرة، وإنما أمر بالقوؿ 
 اللين ليكوف أقرب إلى القبوؿ.

 األبوة. وقيل: مجازاة لو على تربيتو لموسى، ولما ثبت لو من مثل حق
 الثمرة حكماف:

األوؿ: أنو يبدأ بالقوؿ اللين في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وأف ال يخشى اآلمر 
الناىي أوالً خشية أف يدعوه ذلك إلى الزيادة في المنكر؛ وألنو إذا أثمر القوؿ اللين فالمجاوزة 

 عليو تعد.
 دئ بو كافرًا.الحكم الثاني: حسن المكافأة بالصنيع، ولو كاف المبت

 قولو تعالى: }َوِفيَها نُِعيدُُكْم{ أي في األرض.
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 ثمرة ذلك:
 إثبات الدفن وىو شريعة مجمع عليها.

 قولو تعالى:
 }ِإمَّا َأْف تُػْلِقَي َوِإمَّا َأْف َنُكوَف َأوََّؿ َمْن َأْلَقى، قَاَؿ َبْل َأْلُقوا{

 قيل: إنما قدمهم في أف يلقوا لوجهين:
 : أف يكوف مقابلة أدب بأدب؛ ألنهم أظهروا النصفة بالتخيير وذلك أدب وحسن تواضع.األوؿ

 والثاني: أف سلطاف المعجزة بإبطاؿ ما يبغوف من المكايدة أظهر,
 فتكوف الثمرة:حسن المقابلة لؤلدب باألدب، واالختيار لما بو يظهر الحق.

 قولو تعالى:
 ُكْم ِمْن ِخبَلٍؼ َوأُلَصلّْبػَنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل{}َفؤلَُقطَّْعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجلَ 

 ثمرة:
أف الصبر على القتل ونحوه من أنواع العذاب على الدخوؿ في اإلسبلـ أفضل، وإف جاز النطق 

 بكلمة الكفر.
وروي أنهم لما سجدوا هلل أراىم اهلل تعالى منازلهم في الجنة، وىذا قد ذكره قاضي القضاة، 

 ن المعتزلة ,وأىل المذىب.وغيره م
 قولو تعالى:

 }َوَما َأْكَرْىتَػَنا َعَلْيِو ِمَن السّْْحِر{
 قيل: أجبرىم على تعلم السحر.

وقيل: على فعلو، وقيل: حشرىم وجمعهم لمعارضة موسى بالسحر كرىاً، وظاىر الكبلـ أنهم 
قيل: اإلكراه تزوؿ معو طلبوا المغفرة على الخطايا، وعلى ما أكرىوا عليو من عمل السحر، فإف 

المعصية إذا كاف مجحفاً ولعلو يقاؿ: عدوا ذلك على نفسوىم ذنباً على سبيل التحرج، واهلل 
 أعلم.

 قولو تعالى:
 }ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت َما َرزَقْػَناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِو{

اهلل، أو تحرموا قيل: بأف تسرفوا بالتبذير، وتستعينوا بذلك على المعصية، أو تمنعوا حق 
 الحبلؿ.

 قولو تعالى:
 }َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربّْ لِتػَْرَضى{

 استدؿ بهذا على حسن المبادرة إلى الطاعات، ويدخل في ذلك تعجيل الصلوات.
قيل: وليس قولو تعالى: }َوَما َأْعَجَلَك َعْن قَػْوِمَك{ نهي لو عن التقدـ، وقيل: ىذا عتاب لو؛ 



 تاً فخالف بالتقدـ، ظناً واجتهاداً منو أف في ذلك رضاء لو تعالى.ألنو تعالى وقت لهم وق
 قولو تعالى:
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َـّ الَ   تَْأُخْذ }قَاَؿ يَا َىارُوُف َما َمنَػَعَك ِإْذ رََأيْػتَػُهْم َضلُّوا، َأالَّ تَػتَِّبَعِني َأفَػَعَصْيَت َأْمِري، قَاَؿ يَا اْبَن ُأ
 َخِشيُت َأْف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػْيَن بَِني ِإْسَرائِيَل َوَلْم تَػْرُقْب قَػْوِلي{ بِِلْحَيِتي َوالَ ِبَرْأِسي ِإنّْي

المعنى: قيل أراد باالتباع اللحوؽ بو، وترؾ اإلقامة بين ظهرانيهم، فيكوف في ذلك دليل على 
 وجوب الهجرة من الكفار.

، إف قيل: ىذا  -السبلـعليو -وقيل: االتباع أريد بو المجاىدة لهم، والمبلزمة لطريقة موسى 
 كاف من ىاروف مخالفة وعصياناً ألمر موسى؟

 قلنا: في ذلك وجوه:
أمره أف يلحق بو إف رآه صبلحاً، فرأى ىاروف اإلقامة أصلح،  -عليو السبلـ-األوؿ: أف موسى 

 وىذا يدؿ على أف للنبي أف يجتهد.
 الثاني: أف الخطاب وإف توجو إليو فالمقصود غيره.

َّ{ قيل: كاف أخاه ألمو، وقيل: بل الثالث: أف ذ َُ لك كاف ذنباً من ىاروف، وقولو تعالى:}يَا اْبن ُأ
 ألبيو وأمو، لكن ذكر األـ استعطافاً واسترقاقاً.

 وقولو تعالى: }الَ تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي َوالَ ِبَرْأِسي{
 ىذا فيو وجوه:

خذتو الدىشة في اللـز برأس لما اشتد بو الغضب لعصيانهم أ -عليو السبلـ-األوؿ: أف موسى 
 أخيو ولحيتو، وكاف ىذا ذنباً من موسى.

الثاني: أنو لم يفعل ذلك على وجو اإلىانة، فإف النبي ال تجوز إىانتو، ولكن أخذ بهما مبالغة 
 في تأديبو، والغضب في أمر اهلل يقتضي تأديبو، وإف كاف موسى ىو األصغر.

 المتأسف في القبض على لحية نفسو، ورأس نفسو.وقيل: أجراه مجرى نفسو، وفعل كما يفعل 
وقيل: كانت العادة جارية في ذلك الزماف بالقبض على اللحية والرأس، كما أف العادة في زماننا 

بالقبض على اليد والمعانقة.وقولو تعالى: }الَ تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي{ المعنى لئبل يوىم على الخطأ 
 وتحصل شماتة األعداء.
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اؿ الحاكم: وقولو تعالى: }َما َمنَػَعَك ِإْذ رََأيْػتَػُهْم َضلُّوا، َأالَّ تَػتَِّبَعِني{ أف الواجب عند ظهور ق
الفتنة البدار إلى التبلفي بما أمكن ؛ ولهذا بادر أبو بكر يـو السقيفة إلى التبلفي بتعجيل 

 د.البيعة، وإقامة اإلماـ خشية الردة، وأيضاً قد حاوؿ األنصار بيعة سع
 قولو تعالى:

 }َمْن َأْعَرَض َعْنُو فَِإنَُّو َيْحِمُل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِوْزرًا{
 ثمرة ذلك:

 تحريم اإلعراض عن القرآف.
 قاؿ الحاكم: واإلعراض عنو ترؾ اإليماف والعمل بما فيو، والوزر اإلثم.

 قولو تعالى:
 }وََكَذِلَك َأنَزْلَناُه قُػْرآناً َعَربِيِّا{

 لقرآف بالفارسية ال تصح بها الصبلة كما تقدـ، وقد سبق ذكر الخبلؼ.ثمرتو: أف ا
 قولو تعالى:

ـَ ِمْن قَػْبُل فَػَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُو َعْزمًا{  }َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَلى آَد
 ىذا فيو بحث، وىو أف يقاؿ: إذا كاف ناسياً لم يستحق مبلمة؛ ألف الناسي ال ذنب عليو؟

 أقواالً للمفسرين: جواب ذلك أف في ىذا
األوؿ: ذكره في الكشاؼ أف النسياف ضد الذكر، لكنو لم يستوثق أمر الوصية بعقد القلب 

 وضبط النفس حتى يولد النسياف، فتكوف المبلمة على عدـ المحافظة التي يولد منها النسياف.
 الثاني: أنو أراد بالنسياف الترؾ مع العلم.

وىي جائزة في حق األنبياء مع العلم إذا لم يكن فيها قاؿ أبو ىاشم: ويكوف ذلك صغيرة، 
 تنفير.

 وقاؿ أبو علي: ال يجوز مع معرفة القبح.
 وقيل: النهي للجنس، فظن آدـ أنو للعين.

 قولو تعالى:
َها فَػَبَدْت َلُهَما َسْوآتُػُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِف َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ اْلَجنَِّة َوَعصَ  ـُ رَبَُّو{.}فََأَكبلَ ِمنػْ  ى آَد

 ثمرة ىذه الجملة :
تحريم ىذه الشجرة على آدـ، وفيها أقواؿ: ىل ىي الحنطة, أو الكرمة ,أو التينة؟ لكن 

 التحريم في حقو، وإباحتها ظاىر في شريعتنا.
 ودؿ قولو: }َوَطِفَقا َيْخِصَفاِف َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ اْلَجنَِّة{

 وجوبو عقبًل، وقيل شرعاً كما في شريعتنا.أف سترة العورة واجب، لكن قيل 
 قولو تعالى:
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اِر }َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك قَػْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَػْبَل ُغُروِبَها َوِمْن آنَاِء اللَّْيِل َفَسبّْْح َوَأْطَراَؼ النػَّهَ 
 َلَعلََّك تَػْرَضى{ ىذا أمر بالتسبيح، وفيو إجماؿ.

 روف فقيل: أراد بالتسبيح الصبلة، وقيل: بل يسبح غير الصبلة.وقد اختلف المفس
ثم اختلف في ذكر ىذه األوقات، فقيل: أراد بها االستمرار، وأنو ال يكوف للتسبيح حد ينقطع 

 فيو.
 وقيل: بل عنى بها أوقاتاً معينة، فقولو:}قَػْبَل طُُلوِع الشَّْمِس{ يريد بو الفجر

 عصر، وقيل: الظهر والعصر}َوقَػْبَل ُغُروِبَها{ قيل: ال
 }َوِمْن آنَاِء اللَّْيِل{ قيل: أراد بو المغرب والعشاء

}َوَأْطَراَؼ النػََّهاِر{ قيل: أراد بو صبلة التطوع، وقيل: أراد بو الظهر، وبقولو: }َوقَػْبَل ُغُروِبَها{ 
 أراد بو العصر، وقيل: غير ذلك. وداللة اآلية مجملة.

 ْرَضى{ جعل التسبيح ألجل الرضاء.وقولو تعالى: }َلَعلََّك تػَ 
قاؿ الحاكم: دلت أف العبادات تفعل لمكاف الثواب،و قد ذكر أىل الفقو خبلفاً إذا صلى وأراد 

 بصبلتو دخوؿ الجنة أو السبلمة من النار.
 وقاؿ المنصور باهلل: وصحح تصح ىذه النية.

 وعن بعض المعتزلة: ال تصح؛ ألنو أراد بها وجهاً لم تجب ألجلو.
 قولو تعالى:

نَيا لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيوِ  ُهْم َزْىَرَة اْلَحَياِة الدُّ ْعَنا ِبِو َأْزَواجاً ِمنػْ نَػْيَك ِإَلى َما َمتػَّ ٌر  }َوالَ َتُمدَّفَّ َعيػْ َوِرْزُؽ رَبَّْك َخيػْ
َها الَ َنْسأَُلَك ِرْزقًا{.  َوَأبْػَقى، َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصطَِبْر َعَليػْ

وؿ: قيل: نزؿ برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ضيف ولم يكن عنده شيء، فأرسل النز 
مواله أبا رافع إلى يهودي ليستقرضو وقاؿ لو قل: يقوؿ لك رسوؿ اهلل أقرضني إلى رجب، 

فقاؿ: ال واهلل ال أقرضو إال برىٍن، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إني ألمين في السماء، 
 ي األرض، احمل إليو درعي(( فنزلت.وإني ألمين ف

 ثمرة اآلية:
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